
STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslankyně Olgy Havlové na vydání zákona o státním zastupitelství 

 (sněmovní tisk č. 432) 

 

 Vláda na své schůzi dne 22. dubna 2015 projednala a posoudila návrh zákona  

o státním zastupitelství a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Vláda, v souladu se svým programovým prohlášením, Akčním plánem boje s korupcí 

na rok 2015 a Plánem legislativních prací vlády na rok 2015, hodlá nejpozději do konce 

roku 2015 předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh 

zákona o státním zastupitelství. Návrh zcela nové právní úpravy státního zastupitelství byl 

připravován několik let a byl široce analyzován a detailně prodiskutován, a to na poli 

odborném i politickém. Tento návrh má zajistit rovněž provázání nové právní úpravy do 

právního řádu České republiky, a to spolu s vládním návrhem zákona o změně některých 

zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství, který je připravován 

souběžně s návrhem zákona o státním zastupitelství. Oba tyto návrhy zákona byly již 

Ministerstvem spravedlnosti rozeslány do připomínkového řízení. 

 

2. Bez ohledu na shora uvedený záměr vlády není možno s předloženým poslaneckým 

návrhem zákona souhlasit, a to jak s ohledem na věcný obsah navrhované právní úpravy, 

tak na jeho zpracování po stránce legislativně technické. Nedostatky předloženého 

materiálu jej činí v předložené podobě v podstatě neprojednatelným v dalším legislativním 

procesu bez jeho celkové revize. 

Jedná se především o soulad předloženého návrhu s Ústavou České republiky, kdy 

státní zastupitelství je v návrhu pojímáno jako výkonný orgán vlády, která jej zřizuje 

k zajištění své trestní politiky a řídí jej přímo nebo prostřednictvím ministra spravedlnosti. 

Existenci státního zastupitelství však předjímá přímo Ústava České republiky ve svém  

čl. 80 jako jednoho z orgánů státu, o jehož konkrétní podobě a postavení rozhoduje 

zákonem Parlament a nikoliv vláda, přičemž samo základní vymezení role státního 

zastupitelství v § 1 odst. 1 návrhu je nejasné. Dále návrh podřizuje státního zástupce 

režimu zákona o státní službě, ačkoliv státní zastupitelství je podle čl. 80 Ústavy České 

republiky orgánem svého druhu a není dána jeho působnost jako správního úřadu ve 

smyslu čl. 79 Ústavy České republiky. Z tohoto důvodu nelze státního zástupce považovat 

za státního zaměstnance a podřídit jej režimu zákona o státní službě. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

 Kromě výše uvedeného návrh obsahuje celou řadu vnitřních rozporů, nepřesností, 

nejasností a dalších sporných momentů. Například když na jedné straně obsahuje úpravu 

o zrušení vrchních státních zastupitelství, a na druhé straně tento stupeň soustavy 

státního zastupitelství má být v některých oblastech i nadále aktivní, nebo když na jedné 

straně obsahuje úpravu o Speciálním státním zastupitelství, na jiných místech však hovoří 

o Úřadu pro potírání korupce a závažné majetkové a hospodářské trestné činnosti. Není 

tak zřejmé, který útvar by tedy měl vzniknout. Dále například, když státní zástupce je na 

jedné straně vázán podle § 2 odst. 1 návrhu pouze „zákonem a pokyny vlády“, na druhou 

stranu je podle § 18 návrhu povinen postupovat „v souladu se zákonem a judikáty 

Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu“. Rozporné je i vymezení kompetencí 

Speciálního státního zastupitelství obsažené v § 4 odst. 1 písm. d) a v § 5 odst. 2 návrhu, 

nejasné je vymezení příslušnosti státních zastupitelství zejména v odvolacím řízení, jakož 

i řada dalších nejasností a vnitřních rozporů. Z hlediska legislativně technického 

zpracování návrh vykazuje řadu nedostatků, jako je například nesprávné použití  

a formulace legislativních zkratek, používání výrazů, které nejsou v normativním textu 

vhodné, používání neurčitých pojmů, nesprávné odkazy na jiné právní předpisy, 

nesprávné označení přechodných ustanovení, nesprávná úprava zrušovacích ustanovení, 

nesprávné označení jednotlivých ustanovení a další nedostatky. 

 

3. V důvodové zprávě se uvádí, že návrh je mimo jiné adaptací předchozího vládního návrhu 

zákona o státním zastupitelství (sněmovní tisk 1054/0 v minulém volebním období). V této 

souvislosti vláda upozorňuje, že předložený návrh zákona však v důsledku nově 

zapracovaných úprav směřuje k přesnému opaku cíle sledovaného předchozím vládním 

návrhem zákona, neboť vede k možnosti politického ovlivňování činnosti státního 

zastupitelství, a pokud by byl přijat, znamenal by zásadní popření autonomie soustavy 

státního zastupitelství a zavedení nedemokratických prvků neslučitelných se základními 

principy soustavy orgánů veřejné moci v České republice. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VTEGAQO)


