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ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Česká republika je, vzhledem ke svému členství v NATO i v EU a vzhledem k tomu, 
že je řazena mezi ty státy, jež aktivně vystupují proti tzv. Islámskému státu (jakkoli se zatím 
nepodílí bezprostředně na žádných bojových operacích), vystavena určité míře rizika, 
že se stane cílem útoku „spících teroristických buněk“ či „osamělých vlků“. Ukazuje se tedy 
jako nezbytné provést opatření za účelem posílení její bezpečnosti.  

Pokud jde o pojem terorismu, neexistuje jeho obecně uznávaná mezinárodně-právní definice. 
Terorismus se zpravidla chápe jako příprava a páchání závažných zločinů (nejčastěji 
násilných) k dosažení psychologického účinku překračujícího okruh přímých obětí; 
terorismus je tak nejčastěji chápán jako předem připravené, promyšlené použití násilí nebo 
hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož 
prostřednictvím mají být splněny politické, náboženské nebo ideologické požadavky. 
Objektivní stránku teroristického činu tvoří, velmi obecně řečeno, násilné jednání směřující 
proti určitým osobám či majetku. Může jít o jakékoli osoby, tedy jak civilní, tak i vojenské 
oběti. Útoky mohou směřovat proti veřejnému i soukromému majetku. Subjektivní stránka 
terorismu zahrnuje úmysl, specifický záměr a motivaci. Je zřejmé, že jde o trestnou činnost, 
jejíž řešení je náročné jak po skutkové, tak právní stránce, přičemž často půjde o trestnou 
činnost s mezinárodním prvkem.  

Jako jedno z opatření, která budou mít pozitivní efekt na postihování tohoto druhu trestné 
činnosti, se navrhuje centralizovat dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
trestním vedeném pro trestné činy, které vykazují znaky teroristických trestných činů 
či trestných činů s terorismem souvisejících. Za vhodné řešení se přitom považuje využití 
zkušeností s fungováním odborů závažné hospodářské a finanční kriminality při vrchních 
státních zastupitelstvích. Navrhuje se tedy, aby do doby zřízení Speciálního státního 
zastupitelství podle návrhu nového zákona o státním zastupitelství byl výkon dozoru 
soustředěn u Vrchního státního zastupitelství v Praze a u Vrchního státního zastupitelství 
v Olomouci. Dozor vykonávaný těmito státními zastupitelstvími by byl obligatorní ve věcech 
trestných činů, které lze obecně zahrnout pod kategorii teroristických trestných činů v užším 
i širším pojetí, tj. i ve věcech trestných činů, u nichž je teroristická pohnutka součástí 
kvalifikované skutkové podstaty, jakož i ve věcech trestných činů s trestnými činy 
teroristickými bezprostředně souvisejícími nebo na ně úzce navazujícími. 

S ohledem na stávající bezpečnostní situaci se tedy pokládá za nezbytné, aby v případě 
teroristických trestných činů (trestných činů teroristického útoku podle § 311 trestního 
zákoníku a teroru podle § 312 trestního zákoníku, a to i v případech, byly-li spáchány k tíži 
cizího státu podle § 313 trestního zákoníku, a trestných činů, jejichž znakem skutkové 
podstaty je úmysl umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady, teroristického 
útoku nebo teroru), jakož i trestných činů s takovými trestnými činy bezprostředně 
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souvisejících nebo na ně úzce navazujících (tj. všech trestných činů podle hlavy deváté dílu 1 
a 2 zvláštní části trestního zákoníku, jakož i trestných činů získání kontroly nad vzdušným 
dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou podle § 290 trestního 
zákoníku, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle 
§ 291 trestního zákoníku, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 
trestního zákoníku, styků ohrožujících mír podle § 409 trestního zákoníku a porušení 
mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku a dále trestného činu účast 
na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku, jestliže z okolností 
případu vyplývá souvislost s některým shora uvedeným trestným činem), byl tedy výkon 
dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním soustředěn pouze 
u některých státních zastupitelství. 

Zároveň se počítá i s rozšířením fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství. Tato 
fakultativní příslušnost by přicházela v úvahu pouze za splnění podmínky, že by z okolností 
případu vyplývala souvislost s některým trestným činem, ohledně nichž se navrhuje zakotvení 
obligatorní věcné příslušnosti vrchních státních zastupitelství. Fakultativní příslušnost 
vrchního státního zastupitelství se navrhuje založit v případě trestních řízení pro trestné činy, 
u nichž nelze s ohledem na poznatky praxe vyloučit souvislost s trestnými činy, na které 
dopadá obligatorní věcná příslušnost, tj. trestné činy neoprávněného přístupu k počítačovému 
systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), opatření a přechovávání přístupového 
zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), 
poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 
počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), obecného ohrožení (§ 272 trestního 
zákoníku), nedovoleného ozbrojování (§ 279 trestního zákoníku), vývoje, výroby a držení 
zakázaných bojových prostředků (§ 280 trestního zákoníku), nedovolené výroby a držení 
radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281 trestního zákoníku), nedovolené výroby 
a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 trestního zákoníku), 
a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
(§ 283 trestního zákoníku). 

S ohledem na navrhované nabytí účinnosti návrhu zákona o státním zastupitelství (účinnost 
dnem 1. července 2017) a na aktuální potřebu řešit problematiku terorismu neprodleně se jeví 
jako nezbytné přijetí navrhovaného rozšíření věcné příslušnosti vrchních státních 
zastupitelství ještě před nabytím účinnosti návrhu zákona o státním zastupitelství. Po nabytí 
účinnosti tohoto zákona se předpokládá, že tento typ agendy bude řešen Speciálním státním 
zastupitelstvím (návrh zákona o státním zastupitelství předpokládá zrušení vrchních státních 
zastupitelství, počítá se přitom s tím, že státními zástupci Speciálního státního zastupitelství 
se budou moci stát řada státních zástupců nyní zařazených do odborů závažné hospodářské 
a finanční kriminality vrchních státních zastupitelství a že tedy bude zajištěna kontinuita 
činnosti). 

 

B) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Podle § 7 odst. 2 zákona č.  283/1993 Sb., o státním zastupitelství, je příslušné k zastupování 
státu státní zastupitelství u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, pokud právní 
předpis nestanoví jinak. Podle aktuálního znění jednacího řádu státního zastupitelství je 
k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním obecně příslušný 
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státní zástupce přidělený ke státnímu zastupitelství, které působí při soudu, jenž by byl 
příslušný konat ve věci po podání obžaloby řízení v prvním stupni (§ 12 odst. 1 jednacího 
řádu státního zastupitelství). Příslušný soud je určen na základě pravidel obsažených v § 16 
a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, podle kterých budou příslušnými konat ve věci 
řízení po podání obžaloby okresní soudy (obecné pravidlo) nebo krajské soudy (u taxativně 
vyjmenovaných trestných činů). Příslušnost státního zastupitelství je tedy obecně odvozena od 
příslušnosti soudu. Jelikož jednací řád státního zastupitelství v taxativním výčtu obsaženém v 
§ 15 odst. 1 neuvádí teroristické trestné činy či trestné činy související, uplatní se tedy obecná 
příslušnost.  
 
Pokyn obecné povahy č. 4/2009, Vzorový organizační řád, stanoví, že státní zástupce vyřizuje 
věci zpravidla podle své specializace, přičemž seznam specializací je uveden v příloze 
k tomuto pokynu. Specializace státních zástupců, pokud se týká terorismu, je zahrnuta do 
obecné kategorie „trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny 
a terorismus“, která je zavedena od krajských státních zastupitelství výše. Je tedy zřejmé, 
že stávající specializace státních zástupců ve vztahu k „teroristickým“ trestným činům je 
jednak roztříštěna (není centralizována), a dále tvoří pouze část podstatně širší, obecnější 
specializace zahrnující i mnoho dalších trestných činů. V současné době tak není zajištěna 
specializace přímo na „teroristickou“ trestnou činnost a tato specializace není centralizována. 
Trestní řízení týkající se „teroristických“ trestných činů evidována jsou, jak ukazuje tabulka 
uvedená níže, a evidovány jsou i odsuzující rozsudky.1 Vzhledem k současné bezpečnostní 
situaci v Evropě však nelze do budoucna vyloučit nárůst počtu trestních stíhání a odsouzených 
osob. 
 

Tabulka: Celkový počet trestních řízení u státního zastupitelství 

Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

§ 173 odst. 2 písm. d) [loupež]     1  

§ 205 odst. 5 písm. b) [krádež] 1      

§ 211 odst. 6 písm. b) [úvěrový podvod] 1      

§ 290 (získání kontroly nad vzdušným 
dopravním prostředkem, civilním plavidlem 
a pevnou plošinou) 

   2   

§ 291 (ohrožení bezpečnosti vzdušného 
dopravního prostředku a civilního plavidla) 

    1  

                                                           
1V roce 2012 jsou evidovány 3 odsuzující rozsudky pro trestné činy proti bezpečnosti ČR, cizího státu 
a mezinárodní organizace, v roce 2013 je evidován 1 odsuzující rozsudek pro trestný čin podvodu spáchaný 
v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru a 10 
odsuzujících rozsudků pro trestný čin účast na organizované zločinecké skupině (určené nebo zaměřené 
k páchání vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru), v roce 2014 je evidován 1 odsuzující rozsudek 
pro trestný čin terorismu a v roce 2015 1 odsuzující rozsudek pro trestný čin podvodu spáchaný v úmyslu 
umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru a 1 odsuzující 
rozsudek pro trestný čin ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla. 
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§ 311 (teroristický útok)    1   

§ 316 (vyzvědačství)   1    

§ 317 (ohrožení utajované informace)   2  2 4 

§ 348 odst. 3 písm. b) [padělání 
a pozměňování veřejné listiny] 

  1    

§ 361 odst. 2 [účast na organizované 
zločinecké skupině] 

 2  1   

§ 410 (porušení mezinárodních sankcí)   1    

 

Jak je uvedeno výše v části A odůvodnění, nezbytnost navrhované změny vyplývá z potřeby 
centralizovat dozor, čímž dojde k vysoké míře specializace a koncentraci informací 
a potřebného know-how. Toto opatření následně povede k vyšší efektivitě stíhání této trestné 
činnosti, vykazující značnou skutkovou i právní složitost. Nelze se omezovat pouze 
na „teroristické“ trestné činy v užším slova smyslu (tj. trestné činy podle § 311, § 312 
a částečně též § 309 trestního zákona), ale je nutné specializaci vztáhnout i na řízení 
o trestných činech, které s terorismem úžeji souvisí. V určitých případech nemusí být zcela 
nezbytné svěřovat dozor přímo státnímu zástupci vrchního státního zastupitelství, ale pro 
případ, kdy by byla dána souvislost s „teroristickými“ trestnými činy (a byly splněny další 
podmínky stanovené jednacím řádem státního zastupitelství), musí existovat možnost věc 
atrahovat. 

 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a 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 
problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) 
tohoto zákona, podle něhož ministerstvo stanoví vyhláškou jednací řád státního zastupitelství. 

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. 

 

D) 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 rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
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zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí, 

Navrhovaná právní úprava si vyžádá posílení vrchních státních zastupitelství, neboť se 
s rozšířením věcné příslušnosti vrchních státních zastupitelství zvýší nápad věcí k vyřízení. 
V souvislosti s navrženou změnou se předpokládá navýšení počtu tabulkových míst vrchních 
státních zastupitelství celkově přibližně vždy o dva státní zástupce na každém vrchním 
státním zastupitelství a odpovídající počty administrativních zaměstnanců. Stejně tak si právní 
úprava vyžádá navýšení počtu státních zástupců na Nejvyšším státním zastupitelství 
o jednoho státního zástupce. Specializace na věci terorismu je agenda, která svojí podstatou 
i obsahem vybočuje z dosavadního určení věcné příslušnosti vrchních státních zastupitelství. 
Navrhované rozšíření bude nezbytné i přesto, že ze statistických údajů za poslední roky 
vyplývá zcela minimální výskyt teroristických trestných činů v užším i širším vymezení, 
jak se shora uvádí. Toto personální posílení bude provedeno přerozdělením již existujících 
pracovních míst v rámci soustavy státního zastupitelství, nedojde tak k faktickému navýšení 
stávajícího celkového počtu státních zástupců a administrativních pracovníků.  

Vzhledem k celkovému počtu státních zástupců, kterých se toto přerozdělení bude týkat, 
lze konstatovat, že navýšení požadavků na platové prostředky bude ve vztahu k celkovému 
objemu prostředků na platy státních zástupců nevýznamné. V závislosti na tom, zda budou 
k vrchnímu státnímu zastupitelství a nejvyššímu státnímu zastupitelství přiděleni státní 
zástupci, kteří jsou v současné době přiděleni k okresnímu státnímu zastupitelství nebo státní 
zástupci, kteří jsou v současné době přiděleni ke krajskému státnímu zastupitelství, lze učinit 
odhad nákladů vycházející z aktuálních průměrných platů státních zástupců. V případě 
ekonomicky nejméně příznivé varianty (budou přiděleni jen státní zástupci, kteří jsou dnes 
přiděleni k okresnímu státnímu zastupitelství), je možné očekávat navýšení požadavků na 
platové prostředky ve výši 2 382 263 Kč ročně; v případě ekonomicky nejpříznivější varianty 
(budou přiděleni jen státní zástupci, kteří jsou dnes přiděleni ke krajskému státnímu 
zastupitelství a k nejvyššímu státnímu zastupitelství bude přidělen státní zástupce vrchního 
státního zastupitelství), kterou lze spíše očekávat, bude třeba navýšit požadavky na platové 
prostředky o 848 379 Kč ročně (včetně pojistného a dalších povinných odvodů). 

Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 
skupiny obyvatel a na životní prostředí návrh nevyvolává. 

 

E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

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). 
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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 jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná vyhláška se nedotýká problematiky ochrany soukromí a osobních údajů, 
neboť jde de facto o normu organizační povahy, rozdělující již existující agendu v rámci 
soustavy státního zastupitelství. V případě nakládání s osobními údaji bude dodržována 
stávající právní úprava týkající se ochrany osobních údajů. 

 

G) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

 

H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Jsou očekávány pozitivní dopady na bezpečnost státu s ohledem na zvýšení efektivity činnosti 
státního zastupitelství vlivem specializace. Soustředění výkonu dozoru nad zachováním 
zákonnosti v přípravném řízení trestním v případě „teroristických“ trestných činů u vrchních 
státních zastupitelství zajistí vyšší míru jeho efektivity; očekávají se pozitivní dopady 
na potenciální budoucí trestní řízení o teroristických trestných činech a tím i dopady 
na bezpečnost státu. 

 

I) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K návrhu této vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace RIA, neboť ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu udělil dopisem ze dne 8. dubna 2016 
č. j. 6980/2016-OHR výjimku podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodu 5.7 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. 
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Zvláštní část 

 

K čl. I, bodu 1 

V souladu s obecnou částí odůvodnění se stanoví, že k výkonu dozoru nad zachováváním 
zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů uvedených v písm. h) 
až j) je příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství. V rámci jednotlivých 
pododstavců jsou uvedeny skutkové podstaty trestných činů, jež lze v souladu s vymezením 
pojmu „teroristický“ trestný čin zahrnovat pod uvedenou kategorii trestné činnosti. 

 

K čl. I, bodu 2 

Legislativně technická úprava. 

 

K čl. I, bodu 3 

Navrhované rozšíření fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství se týká 
skutkových podstat trestných činů, u nichž nelze s ohledem na poznatky praxe vyloučit 
souvislost s trestnými činy, na které dopadá obligatorní věcná příslušnost stanovená 
v novelizačním bodě 1. K možné atrakci věci však bude moci dojít pouze za předpokladu, 
že je splněna podmínka, že z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným 
činem, ohledně nichž se navrhuje v novelizačním bodě 1 zakotvení obligatorní věcné 
příslušnosti vrchních státních zastupitelství. 

 

K čl. II 

Navrhuje se, aby věci, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti této novely jednacího 
řádu státního zastupitelství, byly v zájmu ekonomičnosti a s ohledem na zachování kontinuity 
řízení a v zájmu zamezení případným průtahům dokončeny podle dosavadních právních 
předpisů (tedy příslušnými státními zástupci okresních a krajských státních zastupitelství). 

 

K čl. III 

Datum účinnosti je stanoveno s přihlédnutím k požadavku pružně reagovat  
na výše specifikované odůvodněné požadavky, tedy tak, že tato vyhláška nabývá účinnosti 
prvním dnem prvého kalendářního měsíce následujícím po dni vyhlášení vyhlášky. 
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