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Důvodová zpráva 

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní 

úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Tento návrh zákona o státním zastupitelství je účelovou adaptací parlamentního tisku 1054/0 

z r. 2013 („státnězástupcovské“ verze zákona). Jsou v něm vyuţity poznatky ze studia 

právních úprav Rakouska, Spolkové republiky Německo a Slovensko, ale pro vymezení 

vztahu ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce je čerpáno ze zkušenosti Francie, 

která je kolébkou prokuratury. Zde poslouţil zák. č. 2013-669 z 25. července 2013 o 

pravomoci ministra-stráţce pečeti a magistrátů prokuratury, který zajišťuje plnění trestní 

politiky vlády v podmínkách procesní nezávislosti prokuratury. Inspiraci pro řešení 

problematiky kárného řízení a souvisejících otázek je čerpána ze španělského zákona č. 

50/1981 o ministerstvu-prokuratuře. Mimo to je zohlednilo ustanovení zákona č. 234/2014 o 

státní sluţbě. 

Výsledek přibliţuje způsob začlenění státního zastupitelství do soustavy orgánů moci 

výkonné a pravidla vnitřního fungování úřadu obvyklému uspořádání těchto vztahů ve většině 

evropských států. 

Pohled „konzumentů“ sluţeb státního zastupitelství můţe být v mnohém odlišný od názorů 

profesionálů: kaţdá z těchto skupin je jinak citlivá na excesy v činnosti státních zástupců a má 

jiné představy o vedení hranice, za kterou procesní nezávislost státního zástupce přechází ve 

svévoli. Ale právě odlišnost pohledů je nutnou podmínkou pro bohatost diskuse a tím i 

předpokladem pro nalezení optimálních řešení. 

Cílem předloţení tohoto návrhu zákona je mimo jiné nalezení kompromisu mezi rozpornými 

názory různých zájmových skupin, jeţ se projevují ve veřejné diskusi k této záleţitosti, dále 

upozornění na nutnost řešení některých otázek, profesionály obvykle přehlíţených, a 

v kaţdém případě prosazení takové zákonné úpravy, která povede ke zvýšení efektivity řízení 

státního zastupitelství za souběţného zvýraznění odpovědnosti státních zástupců za důsledky 

jejich selhání (ochrana občanů před zneuţíváním moci) 

Ve veřejné diskusi kolem nového zákona o státním zastupitelství převaţuje přesvědčení o 

jeho potřebnosti. Důvodem má být zvýšení nezávislosti státního zastupitelství na politických 

vlivech. Předkladateli tohoto návrhu není jasné, co se pod často citovanou mantrou 

„nezávislost státního zastupitelství na politicích“ skrývá. Okolnost, ţe státní zastupitelství 

v posledních dvou letech dozorovalo tvrdé zásahy proti vysokým představitelům státní moci, 

o závislosti nevypovídá. Podle názoru předkladatele spíše chybí korektiv proti excesům 

státních zástupců v inkvizičním předsoudním řízení, jimţ běţný občan nemá šanci čelit. Tím 

by měla být navrhovaná opatření k vymáhání odpovědnosti za následky pochybení státních 

zástupců. 

Vyskytují se ovšem i pochybnosti, spojené s názorem, ţe na vyřešení všeho nezbytného by 

stačila novela zákona č.283/1993 Sb. Předkladatel tohoto návrhu je přesvědčen, ţe současné 

uspořádání státního zastupitelství se přeţilo a je překáţkou zásadního zlepšení efektivity jeho 

řízení. Proto povaţuje nový zákon za potřebný. 
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Zásadní překáţkou účinného řízení státního zastupitelství je nevhodná základní organizační a 

řídící struktura soustavy, která je v rozporu se zásadami účelného uspořádání organizačních a 

řídících struktur. Při jejím vytváření a zakotvení současně platným zákonem č.283/1993 Sb. 

se uplatnily cizorodé prvky, které nemají s pravidly správné organizace a řízení nic 

společného. Po zrušení federace zůstaly na území České republiky federální orgány souběţně 

s republikovými. Ohledy na pohodlí jejich zaměstnanců vedly k rozhodnutí o faktickém 

zavedení zemského zřízení v resortu spravedlnosti, které se odlišuje od uspořádání struktur 

policie a územních samospráv: vznikly vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství. Jejich 

ustavení tedy nevyplynulo z potřeby vytvoření podmínek pro efektivní řízení soustavy. Dále 

v té době dosud ţil strach z hromadění moci v rukou generálního prokurátora. Proto se 

uplatnila snaha systémově oslabit postavení nejvyššího státního zástupce, která se promítla do 

jeho odříznutí od niţších článků soustavy vloţením isolační zdi, kterou se stala vrchní státní 

zastupitelství. Ale ani vrchní státní zastupitelství nedosáhnou na okresní státní zastupitelství, 

v nichţ působí základní masa státních zástupců.  Vrchní státní zastupitelství jsou systémovou 

překáţkou, ztěţující sjednocování postupu státních zástupců na celém území státu. Jejich 

zřízením došlo u funkce nejvyššího státního zástupce k porušení závazné zásady souladu 

pravomoci, úkolů a odpovědnosti: má rozhodovat o záleţitostech celostátního významu a 

v očích veřejnosti a orgánů veřejné moci nese odpovědnost za činnost celé soustavy, ale ve 

skutečnosti je závislý na ochotě niţších státních zastupitelství podřizovat se jeho pokynům. 

Z tohoto pohledu se jeví vrchní státní zastupitelství jako nadbytečný článek soustavy. 

Nadbytečné články ve vertikální struktuře soustavy organizačních jednotek jsou překáţkou 

účinného řízení.  

V těchto úvahách je původ záměru zrušit vrchní státní zastupitelství, tedy přejít na 

třístupňovou soustavu státního zastupitelství. Smyslem předloţení tohoto návrhu zákona je 

mimo jiné podpora tohoto záměru. 

Postupně vznikl i názor, ţe síla moci výkonné v oblasti trestního řízení by měla být oslabena i 

potlačením vlivu ministra spravedlnosti na činnost státního zastupitelství. Vztah ministra 

k soustavě státního zastupitelství, zejména k nejvyššímu státnímu zástupci, je proto v platném 

zák. č.283/1993 Sb. definován tak neurčitě, ţe odvolaná nejvyšší státní zástupkyně Mgr. 

Marie Benešová si ve sporech kolem kauzy „katarského prince“ dovolila vykřikovat, ţe 

nejvyšší státní zástupce není podřízen ministrovi spravedlnosti. Neurčitost by neodstranila ani 

jedna ze dvou  konkurenčních verzí zákona o státním zastupitelství: ministerská verze by ji 

zachovala, státnězástupcovská verze (parlamentní tisk1054/0 z r. 2013) by podřídila 

nejvyššího státního zástupce pánubohu. Státní zástupci se dokonce doţadovali úpravy ústavy, 

která by povýšila státní zastupitelství na čtvrtý sloup státní moci. V obou případech se jedná o 

„ryze českou“ cestu začlenění státního zastupitelství do soustavy orgánů státní moci, pro 

kterou je příznačná neurčitost vymezení kompetenčních vztahů mezi ministrem spravedlnosti 

a nejvyšším státním zástupcem. 

Předkladatel tohoto návrhu zákona odmítá patologickou představu některých státních 

zástupců o tom, ţe veřejná ţaloba stojí nad státem, protoţe hájí zájmy občanů třeba i proti 

státu. Ve skutečnosti stát si zřizují občané, aby na něj přenesli funkce, které nemohou řešit 

jako jednotlivci. K funkcím státu patří i dohled nad zákonností trestního řízení a veřejná 

ţaloba, které plní státní zastupitelství jako pověřená organizační sloţka státu. Připustíme-li, ţe 

v demokratickém právním státě jsou zdrojem moci občané- voliči, pak postavení organizační 

sloţky státu v hierarchii soustavy orgánů státní moci je dáno její vzdáleností od voličů: 

z tohoto hlediska je státní zastupitelství orgánem třetího řádu. 
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Státní zastupitelství je samo o sobě anomálií, protoţe v Evropě se vyskytuje kromě České 

republiky pouze ve Spolkové republice Německo, v Rakousku a Lucembursku. Ve většině 

evropských států působí prokuratury. Prokuraturu zřídila i Slovenská republika. Téměř ve 

všech evropských státech jsou jak prokuratury, tak státní zastupitelství povaţovány za orgán 

vlády, realizující její trestní politiku, a jsou řízeny prostřednictvím ministra spravedlnosti. 

Francouzská právní filozofie dokonce povaţuje prokuraturu za politický orgán, protoţe 

realizuje svěřenou část trestní politiky státu. Generální prokurátor nebo nejvyšší státní 

zástupce je obvykle podřízeným ministra spravedlnosti, jehoţ pravomoc můţe být zákonem 

vymezena tak, aby nemohl zasahovat do „ţivých“ kauz (např. zmíněná francouzská úprava 

z 25. 7. 2013). V některých případech (Rakousko, Polsko) splývá funkce ministra 

spravedlnosti s funkcí nejvyššího státního zástupce nebo generálního prokurátora. Není 

obecně známo, ţe by někde docházelo kvůli podřízení prokuratury či státního zastupitelství 

ministru spravedlnosti k veřejným konfliktům či k poruchám výkonu trestního řízení. 

Předkladatel tohoto návrhu zákona nepovaţuje za účelné zachování „specificky českého“ 

neurčitého vymezení kompetencí ministra spravedlnosti vůči  státnímu zastupitelství a 

navrhují jednoznačnou úpravu vztahů, která poskytuje kaţdému, co jeho jest: vládě nástroj 

k usměrňování státního zastupitelství v intencích trestní politiky vlády, státnímu zastupitelství 

jistotu, ţe do „ţivých“ kauz se nebude vměšovat nikdo nepovolaný. Nejvyšší státní zástupce 

bude sice podřízen ministru spravedlnosti, ale současně se rozšíří jeho autonomie ve vnitřním 

řízení soustavy. Navrţené uspořádání odpovídá evropským zvyklostem a tradicím. 

„Blíţe k Evropě“ se jde i úpravou sluţebního poměru státních zástupců. České právo vychází 

z tradic práva rakouského, které má silnou vazbu na právo německé. Ostatně i přijetím 

státního zastupitelství jako organizační formy se Česká republika hlásí do kulturního okruhu 

německy mluvících zemí. V Rakousku i v SRN mají státní zástupci postavení státních 

úředníků (Beamte) se specifickou povahou pracovní náplně. Jejich sluţební poměr se proto 

v zásadě řídí principy zákona o státní sluţbě, zákon o státním zastupitelství upravuje ty prvky 

sluţebního poměru, které nejsou upraveny zákonem o státní sluţbě, nebo u nichţ specifičnost 

práce státního zástupce vyţaduje odlišnou úpravu. Také tento návrh zákona vychází ze 

zásady, ţe státní zástupci jsou státní zaměstnanci se specifickou pracovní náplní, proto se 

jejich sluţební poměr v maximální moţné míře řídí zákonem č. 234/2014 Sb. o státní sluţbě.  

V zájmu zajištění nezávislosti státních zástupců na politických vlivech je povaţován sluţební 

poměr státního zástupce za neslučitelný s členstvím v politické straně nebo hnutí. 

Proti ustanovení zákona č.283/1993 Sb., proti parlamentnímu tisku 1054/0 z r. 2013 

(„státnězástupcovská“ verze zákona) a dokonce i proti staţenému ministerskému návrhu 

z listopadu 2014 v tomto předloţeném návrhu se podstatně zvyšuje tlak na odpovědnost 

státních zástupců za prohřešky proti sluţební kázni a různá jiná selhání. Současný stav v této 

oblasti lze hodnotit tak, ţe státní zástupci jsou svým vedením udrţováni v přesvědčení, ţe si 

mohou beztrestně dovolit cokoli. Právní úprava postihu porušení sluţební kázně je 

dvojkolejná: souběţně s kárným řízením dle §§ 27-32 zák. č. 283/1993 Sb. prováděným podle 

zvláštního zákona č.7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státní zástupců a exekutorů funguje 

stíţnostní řízení podle §16b zák. č. 283/1993 Sb. Není zcela jasné, kdy se nevhodné chování 

státního zástupce stává kárným proviněním. Kární ţalobci často odmítají plnit svou funkci 

podle zák. č. 7/2002 Sb. a podněty ke kárnému řízení přehodnocují na stíţnosti na nevhodné 

chování (v justici je takový postup výjimkou, ač zákon č.6/2002 Sb. jej umoţňuje), které 

téměř vţdy vyřizují se závěrem, ţe napadené jednání státního zástupce bylo v pořádku. Lze se 

setkat i s názorem vysokého představitele státního zastupitelství, ţe kárný ţalobce nemá 

povinnost podat kárnou ţalobu, i kdyţ by pro to byl důvod. Poměr počtu podaných kárných 
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ţalob k počtu stíţností je katastrofálně nepřiměřený. Odstrašujícím příkladem shovívavosti 

k dlouhodobému porušování sluţební kázně budiţ případ bývalého státního zástupce Olivera 

Pece z OSZ Plzeň-jih, odvolaného kárným soudem z funkce státního zástupce kvůli průtahům 

aţ po víceleté nečinnosti. 

Tolerování porušení sluţební kázně usnadňuje vágní definice kárného provinění. Díky ní lze 

téměř o kaţdé nepřístojnosti státního zástupce říci, ţe jeho jednání nenaplňuje skutkovou 

podstatu kárného provinění. Tuto slabinu má i právní úprava rakouská a německá. V tomto 

návrhu je předkládána upřesněná definice kárného provinění, obsahující výčet příkladů 

chování, které naplňují skutkovou podstatu kárného provinění. Inspirací je španělský zákon o 

prokuratuře. Kárné řízení je navrhováno v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb. o státní sluţbě 

jako dvoustupňové, vykonávané kárnými komisemi, s moţností odvolání k soudu proti 

rozhodnutí druhého stupně. V případě, ţe stát poskytne odškodnění za škodu, způsobenou 

státním zástupcem, musí proběhnout kárné řízení s návrhem na vyměření regresní náhrady. 

Proti ustanovení zákona č.283/1993 Sb., proti parlamentnímu tisku 1054/0 z r. 2013 

(„státnězástupcovská“ verze zákona) a dokonce i proti staţenému ministerskému návrhu z 

listopadu 2014 je tento návrh vůči státním zástupcům přísnější také tím, ţe přebírá ze zákona 

č. 234/2014 Sb. o státní sluţbě prvek kaţdoročního sluţebního hodnocení jejich práce 

s dopady do systému kárných opatření. Rovněţ ztráta oprávnění k seznamování s utajovanými 

skutečnostmi je mezi okolnostmi, jeţ mohou vést ke kárnému řízení. 

Jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců je navrhováno v souladu s ustanovením 

zákona č. 234/2014 Sb. o státní sluţbě podle zásady, ţe podmínky pro jmenování a odvolání 

jsou taxativně určeny zákonem. Jmenování je podmíněno úspěchem ve výběrovém řízení. 

Vedoucího státního zástupce můţe před vypršením jeho funkčního období odvolat sluţební 

funkcionář správy státního zastupitelství, jemuţ přísluší právo jmenovat (prakticky ministr 

spravedlnosti nebo nejvyšší státní zástupce), a to na návrh nadřízeného odvolávaného státního 

zástupce, projednaný za účasti odvolávaného v poradním sboru. Nejvyššího státního zástupce 

odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti, zásadně pouze za podmínek, taxativně 

stanovených zákonem. Odvolaný státní zástupce má právo dle okolností podat proti 

rozhodnutí o odvolání rozklad či odvolat se k ministrovi spravedlnosti. Nejvyšší státní 

zástupce má právo odvolat se proti rozhodnutí vlády k Poslanecké sněmovně. Lze odmítnout 

snahu svěřit odvolávání vedoucích státních zástupců před vypršením pevného funkčního 

období výlučně kárnému soudu, protoţe soustava kárných ţalobců téměř nefunguje a kárný 

soud je většinou vůči provinilcům nevhodně vstřícný. Je ale nahrazeno jednostupňové soudní 

řízení dvoustupňovým řízením správním s moţností obhajoby před poradním sborem a 

s moţností odvolání proti rozhodnutí 2. stupně k soudu, takţe ochrana spravedlnosti pro 

odvolávané vedoucí státní zástupce je zabezpečena spolehlivěji neţ dosud. 

Současně tento návrh zákona zvyšuje proti současnému stavu kvalifikační nároky na státní 

zástupce obecně, na vedoucí státní zástupce zvlášť. Zavádí se poţadavek praxe v jiném 

právním povolání před přijetím do stavu právních čekatelů. Zvyšuje se spodní věková hranice 

pro jmenování státním zástupcem na 30 let. Státní zástupci podléhají kaţdoročnímu 

pracovnímu hodnocení. Noví státní zástupci mají být přijímání pouze k okresním státním 

zastupitelstvím. Postup na vyšší stupeň se řídí kariérním řádem. Neuznává se vzdělání, 

získané na Vysoké škole SNB. U vedoucích státních zástupců se poţaduje, aby dosáhli 

nejméně titulu JUDr. Z výkonu funkce vedoucího státního zástupce na 2. a 3. stupni soustavy 

a ředitele odboru na Nejvyšším státním zastupitelství jsou vyloučeni bývalí příslušníci 

předlistopadových represních orgánů. V tomto ohledu se opíráme o právní názor Ústavního 

soudu, vyjádřený v odůvodnění ústavního nálezu č. j. I. ÚS 517/10 ze dne 15. 11. 2010. 
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Pravidla vnitřního jednání v soustavě státního zastupitelství jsou navrhována téměř shodně 

s jejich úpravou v parlamentním tisku 1054/0 z r. 2013 i v ministerském návrhu zákona. 

Ponecháváme ale nadále v platnosti zavrhovaný nástroj „dohled nad dohledem“, protoţe to je 

jediný způsob, jak můţe nejvyšší státní zástupce aspoň nepřímo korigovat odchylky postupů 

okresních státních zastupitelství od pokynů Nejvyššího státního zastupitelství. 

Návrh počítá se zavedením třístupňové soustavy státního zastupitelství zrušením vrchních 

státních zastupitelství. Řeší postup delimitace státních zástupců a trestních věcí vrchních 

státních zastupitelství mezi Nejvyšší státní zastupitelství a jemu podřízené jednotky. Stanoví 

pravidla pro zastupování ţaloby v odvolacím a stíţnostním řízení u vrchních soudů ve shodě 

se zásadou, ţe u vrchního soudu jako soudu druhého stupně intervenují státní zástupci 

z druhého stupně soustavy. Zřizuje se Speciální státní zastupitelství, zaměřené na vyšetřování 

a na zastupování veřejné ţaloby ve věcech, taxativně vymezených tímto zákonem, tedy 

v závaţné majetkové a hospodářské trestné činnosti se škodou nejméně 500 mil. Kč a na 

korupční jednání. Vedle státních zástupců a pracovníků v dalších právních profesích a v 

administrativě v něm působí přiměřený počet odborníků s kvalifikací v ekonomických 

oborech. Speciální státní zastupitelství je začleněno do soustavy na horizontále krajských 

státních zastupitelství, ale má celostátní působnost. Ţaluje u specializovaného krajského 

soudu, stanoveného tímto zákonem. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty 

krajů a obcí 

Hospodářské a finanční důsledky a dopady bude mít zejména zrušení stupně vrchních státních 

zastupitelství a vznik nového úřadu. Zrušení vrchních státních zastupitelství si vyţádá přesun 

agendy vrchních státních zastupitelství na Nejvyšší státní zastupitelství, které bude muset být 

posíleno i personálně.  

Kromě výše uvedeného nepředpokládá návrh zákona zásadní dopady do státního rozpočtu, 

rozpočtu krajů a obcí.  

 

Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami 

Navrhované řešení není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiţ je Česká republika 

vázána, neboť je neregulují. 

 

Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem 

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem. 

 

Zvláštní část 

K části první 

§ 1 Postavení státního zastupitelství v soustavě orgánů moci výkonné 
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Začleňuje státní zastupitelství do soustavy orgánů moci výkonné jako orgán, realizující trestní 

politiku vlády. Vymezuje jeho působnost jako garanta zákonnosti v  předsoudní fázi trestního 

řízení a v postavení veřejného ţalobce. 

Vymezuje vztahy mezi ministrem spravedlnosti jako orgánem „přenosu“ priorit trestní 

politiky na státní zastupitelství a nejvyšším státním zástupcem. Pravomoc ministra je omezena 

na úroveň obecných pokynů. Odstraňuje se dosavadní neurčitost vymezení vztahu těchto dvou 

funkcí. 

Zavádí povinné výběrové řízení na funkci nejvyššího státního zástupce. Stanoví základní 

parametry jeho sluţebního poměru tak, ţe zajišťuje jeho nezávislost po dobu sedmiletého 

funkčního období. 

 

§ 2 Zásady činnosti státního zastupitelství 

Definuje postavení státního zastupitelství jako orgánu nezávislého na politických vlivech, 

jehoţ úkoly zajišťují státní zástupci, kteří jsou veřejnými činiteli. 

 

§ 3 Působnost státního zastupitelství 

Definuje základní úkoly a pravomoci státního zastupitelství v předsoudní fázi trestního řízení, 

při výkonu funkce veřejné ţaloby a v dalších zákonem stanovených úsecích jeho činnosti. 

 

K části druhé 

§ 4 Soustava státního zastupitelství 

Zavádí se třístupňová soustava státního zastupitelství. Ruší se vrchní státní zastupitelství jako 

nadbytečný článek struktury organizace a řízení. Nejvyššímu státnímu zastupitelství jsou 

přímo podřízena krajská státní zastupitelství a Speciální státní zastupitelství. Toto je jeden 

z klíčových paragrafů. Provedená změna struktury soustavy má zajistit zvýšení efektivity 

řízení státního zastupitelství. 

 

§5 Působnost a struktura Speciálního státního zastupitelství 

Speciální státní zastupitelství se zřizuje jako vysoce specializovaná jednotka, zaměřená na 

vyšetřování nejzávaţnějších případů majetkové a hospodářské trestné činnosti a korupce. 

Vedle specializovaných státních zástupců v něm působí také odborníci z ekonomických 

profesí, kteří plní funkci analytiků a poradců státních zástupců. Útvar má celostátní 

působnost. Ţaluje u zákonem stanoveného krajského soudu, jenţ se tím stává neoficiálním 

soudem speciálním. 

 

K části třetí 

§ 6 Povaha sluţebního poměru státních zástupců 

Tento paragraf přibliţuje sluţební poměr státních zástupců podmínkám působnosti zákona o 

státní sluţbě. 

 

§ 7 Výběr státních zástupců. 

Zavádí se povinné výběrové řízení. Přiměřeně ustanovením zákona o státní sluţbě se zavádí 

povinnost státního zástupce sloţit úřednickou zkoušku. Všichni nově přijímaní státní zástupci 
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musí projít okresním státním zastupitelstvím, na vyšší stupně postupují podle kariérního řádu. 

Je to jeden z prvků tlaku na vysokou profesní kvalitu. 

 

§ 8 Předpoklady vzniku funkce státního zástupce 

Definuje kvalifikační předpoklady pro vznik funkce státního zástupce. Proti současné úpravě 

se zavádí poţadavek předchozí praxe v jiném právnickém povolání, minimální nástupní věk 

se zvyšuje na 30 let, poţaduje se právnické vzdělání nejméně magisterského typu 

s vyloučením absolventů Vysoké školy SNB. 

 

§ 9 Jmenování státního zástupce   

Do jmenování státních zástupců se zavádí dělba pravomocí: jmenuje ministr na návrh 

nejvyššího státního zástupce po projednání s příslušným poradním sborem. Novinkou je úloha 

poradních sborů jako činitele s vlivem na personální záleţitosti státních zástupců (jedna 

z pojistek jejich nezávislosti)  

 

§ 10Dočasné přidělení 

V podstatě se ponechává současná právní úprava. 

 

§ 11 Trvání sluţebního poměru 

Ponechává se současná právní úprava. 

 

§12Sluţební hodnocení 

Ze zákona o státní sluţbě se zavádí kontinuálnost hodnocení pracovní výkonnosti státních 

zástupců s roční periodicitou. Opakovaný neúspěch můţe vést ke kárnému řízení a propuštění 

ze sluţby. 

 

§ 13 Zánik sluţebního poměru státního zástupce 

Sluţební poměr státního zástupce můţe zaniknout jen z důvodů, přesně stanovených tímto 

zákonem, v podstatě shodně se zákonem o státní sluţbě. 

 

§ 14Dočasné zproštění výkonu funkce 

Zachovává se současná právní úprava. 

 

§15 Přeloţení státního zástupce 

Tento paragraf řeší přeloţení státního zástupce pro potřeby zajištění krátkodobých potřeb 

úřadu, s časovým omezením dle zákona o státní sluţbě. 

 

§16Změna přidělení státního zástupce 

Tento paragraf řeší způsob nakládání se státními zástupci při změnách v soustavě, které mají 

dlouhodobý nebo trvalý charakter. Pokud jde o přidělení ke Speciálnímu státnímu 

zastupitelství, zajišťuje přiděleným státním zástupcům moţnost návratu na původní působiště. 

 

K části čtvrté 
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§ 17 Základní ustanovení 

Zachovává se současná právní úprava. 

 

§ 18Povinnosti státních zástupců 

V podstatě se zachovává současná právní úprava. Klade se větší důraz na zdvořilost při 

jednání se stranami. 

 

§19 Povinnost mlčenlivosti 

Zachovává se současná právní úprava. 

 

K části páté 

§ 20 Vedoucí státní zástupci 

Soustava vedoucích státních zástupců se přizpůsobuje změně organizační a řídící 

struktury soustavy: zanikají funkce vrchních státních zástupců a jejich náměstků, nově se 

zřizuje funkce vedoucího Speciálního státního zastupitelství a jeho náměstka. 

§21Pravomoci vedoucích státních zástupců 

Proti současné právní úpravě se rozšiřují pravomoci nejvyššího státního zástupce, který 

nadále vydává všechny podzákonné normy, jimiţ se řídí činnost státního zastupitelství. Např. 

jednací řád státního zastupitelství nebude jiţ vydávat ministerstvo spravedlnosti. 

Pravomoci niţších státních zástupců jsou zachovány v rozsahu současné právní úpravy. 

 

§ 22 Výběr vedoucích státních zástupců 

Zavádí se povinné výběrové řízení. Uplatňuje se dělba pravomocí: výběrové řízení na funkci 

nejvyššího státního zástupce vypisuje vláda, na krajské státní zástupce a vedoucího 

Speciálního státního zastupitelství ministerstvo, na okresní státní zástupce Nejvyšší státní 

zastupitelství. 

 

§23 Funkční období, kvalifikační předpoklady a jmenování vedoucích státních zástupců 

Stanoví se přiměřená délka funkčního období pro jednotlivé stupně řízení. Při jejím stanovení 

se hledal kompromis mezi zajištěním dlouhodobé stability řízení a přirozeným opotřebováním 

řídícího pracovníka. Pojistkou proti „zapouzdření“ státního zastupitelství je vyloučení 

opakovaného získání téţe funkce. 

Zvyšují se nároky na kvalitu řídících pracovníků: vedle přiměřené praxe se poţaduje dosaţení 

titulu JUDr. Připouští se pouţitelnost bývalého soudce. Vyloučeni jsou státní zástupci a 

soudci, kteří působili před 17. listopadem 1989 v represivním aparátu protiprávního reţimu. 

Zavádí se dělba pravomoci pro jmenování: nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na 

návrh ministra spravedlnosti, krajské státní zástupce a vedoucího speciálního státního 

zastupitelství ministr na návrh nejvyššího státního zástupce, okresní státní zástupce jmenuje 

nejvyšší státní zástupce na návrh krajského státního zástupce. 

Kdo jmenuje, má právo odmítnout první návrh na jmenování. V tom případě se vypisuje nové 

výběrové řízení, proti jehoţ výsledku jiţ není veto přípustné. Tím je zachována funkce vlády, 

ministra a nejvyššího státního zástupce jako pojistek proti moţným pochybnostem o 

regulérnosti výběrového řízení. 
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§24 Pověření k zastupování 

V případě, ţe z objektivních důvodů zůstává funkce neobsazena, příslušný představený má 

právo a povinnost ji obsadit dočasným pověřením. Paragraf stanoví limity, bránící obcházení 

pravidel pro výběr vedoucích státních zástupců. 

 

K části šesté 

§25 Základní ustanovení 

Tímto ustanovením se na poměry státních zástupců přiměřeně přenášejí pravidla §77 zákona 

č. 234/2014 -  zákona o státní sluţbě. 

 

§26 Kárné provinění 

Dosavadní vágní definice kárného provinění se po vzoru některých zahraničních úprav 

upřesňuje uvedením výčtu jednání, jeţ můţe naplňovat skutkovou podstatu kárného 

provinění. Zuţuje se tím moţnost představených zastírat poklesky podřízených. 

 

§27 Kárné opatření 

Tímto paragrafem se návrh odlišuje od „státnězástupcovské“ a „ministerské“ verze a 

v souladu s některými zahraničními úpravami přibliţuje soustavu kárných opatření pravidlům 

zákona o státní sluţbě.  

Základním nástrojem výkonu kárných opatření jsou kárné komise 1. a 2. stupně. Proti 

rozhodnutí kárné komise druhého stupně lze hledat ochranu u vyšších orgánů mimo soustavu. 

Zavádí se povinnost představených řešit provinění podřízených buď ve vlastní pravomoci 

nebo postoupením kárné komisi 1. stupně. Naproti tomu do kárného řízení vstupují poradní 

sbory, které mají povinnost vyslechnout kárně obviněného před podáním návrhu ke kárné 

komisi a sdělit představenému svůj názor.   

 

§ 28 Vymáhání regresních náhrad 

V případě, ţe stát musel vyplatit odškodnění podle speciálního zákona za následky 

nesprávného postupu státního zástupce, musí proběhnout kárné řízení k posouzení míry jeho 

zavinění, jehoţ výstupem můţe být uloţení regresní náhrady. 

 

§29 Stíţnosti na chování a postup státních zástupců 

Agenda podle dosavadního §16b zák. č.283/1993 Sb. se bude nadále vyřizovat podle §§25-27 

tohoto zákona. Dochází k odstranění dosavadní dvojkolejnosti, při které nebylo jasné, do 

kterého bodu se věc řeší podle §16b zák. č.283/1993 Sb., a kdy podle zák. č. 7/2002 Sb. 

 

K části sedmé 

§ 30Základní ustanovení 

Stanoví se základní principy odvolávání vedoucích státních zástupců před vypršením pevného 

funkčního období: 1. Je moţné jen z důvodů, uvedených v tomto zákoně (zpravidla jde o 

důsledek kárného nebo trestního řízení) 2. odvolává ten, kdo má právo jmenovat, a to pouze 

na návrh přímého představeného, projednaný v poradním sboru 3. Proti rozhodnutí o odvolání 

existují opravné prostředky. 
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§31Důvody odvolání vedoucího státního zástupce 

Přiměřeně se uţije ustanovení §60 zákona č. 234/2014 Sb. - zákona o státní sluţbě. 

 

§32 Odvolání náměstka 

Vedoucí státní zástupce má právo odvolat svého náměstka v libovolné lhůtě a bez udání 

důvodů. Vychází se z toho, ţe pro úspěšné zastupování je nezbytná absolutní důvěra mezi 

zastupovaným a zastupujícím. 

 

K části osmé 

V celé této hlavě zůstává v zásadě v platnosti úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013 

s dvěma výjimkami: 1. U nejvyššího státního zastupitelství se zachová se institut „dohledu 

nad dohledem“ 2. Místní příslušnost státních zástupců se přednostně řídí ustanoveními 

trestního řádu. Pouze v případě vyloučení státního zástupce z důvodu podjatosti apod. 

nastupují pravidla dle tohoto zákona. 

 

§33 Místní a věcná příslušnost státních zastupitelství 

Obsahuje speciální úpravu důsledků změn ve struktuře soustavy státního zastupitelství. 

Zastupování veřejné ţaloby v odvolacím řízení u vrchních soudů, které jsou soudy 2.stupně, 

budou nadále řešit státní zastupitelství 2. stupně. 

Zavádí se důleţitá zásady, ţe negativní pokyn státnímu zástupci a rozhodnutí státního 

zástupce o odmítnutí pokynu představeného musí být podány písemně. 

Speciální státní zastupitelství bude podávat ţaloby u určeného krajského soudu, který se tím 

de facto stane specializovaným nalézacím soudem. V odvolacím řízení bude intervenovat u 

vrchního státního zastupitelství. 

 

K části deváté 

Proti dosavadní právní úpravě se rozšiřuje okruh podzákonných předpisů, upravujících 

činnost státního zastupitelství, které bude podle tohoto zákona vydávat nejvyšší státní 

zástupce, v některých případech s kontrasignací ministra spravedlnosti. Kontrasignace se 

uplatňuje tam, kde je zcela nezbytná absolutní shoda mezi ministerstvem a NSZ např. 

z důvodu limitování finančních prostředků a přidělování tabulkových míst. Ministr se 

podpisem zavazuje, ţe jako hlava státní správy státního zastupitelství přidělí potřebné 

prostředky na realizaci vnitřního předpisu. 

 

K části desáté  

Zůstává zachována úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013 

 

K části jedenácté  

Zůstává zachována úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013. 

 

K části dvanácté  

Aţ na níţe uvedené výjimky zůstává zachována úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 

2013. 
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K části třinácté 

V zásadě zůstává zachována úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013, v podstatě 

shodně s platným zákonem č.283/1993 Sb.. 

 

K části čtrnácté 

Proti pojetí sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013 se poradním sborům poskytuje důleţitá 

úloha v ochraně nezávislosti státních zástupců při řešení jejich personálních záleţitostí. Proto 

se vedle Poradního sboru nejvyššího státního zástupce, který se zabývá koncepčními 

záleţitostmi celé soustavy, zřizují „malé“ poradní sbory při NSZ, krajských státních 

zastupitelstvích a Speciálním státním zastupitelství. Záleţitostí státních zástupců okresních 

státních zastupitelství spravují poradní sbory při krajských státních zastupitelstvích.  

 

K části patnácté 

V zásadě zůstává zachována úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013, v podstatě 

shodně s platným zákonem č.283/1993 Sb. 

V souvislosti se zřízením Speciálního státního zastupitelství vzniká potřeba zaměstnávat jako 

analytiky a konzultanty odborníky z ekonomických, popř. dalších neprávnických profesí. 

Tento paragraf upravuje jejich postavení. 

 

K části šestnácté a sedmnácté 

V zásadě zůstává zachována úprava dle sněmovního tisku č. 1054/0 z r. 2013, v podstatě 

shodně s platným zákonem č.283/1993 Sb. 

 

 

 

V Praze dne 18. 3. 2015 

 

Olga Havlová v. r.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=113089) 11


