
TEZE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

 

Návrh zákona o státním zastupitelství předpokládá vydání  

a) nařízení vlády, kterým se stanoví výše nákladů a výdajů poskytovaná státnímu zástupci 

při výkonu funkce v zahraničí (§ 75 odst. 3 návrhu), 

b) vyhlášek Ministerstva spravedlnosti, které budou upravovat 

i) postup při výběrovém řízení na místo právního čekatele a postup při přijímání 

právních čekatelů do pracovního poměru [§ 87 odst. 10, § 100 odst. 1 písm. a) 

návrhu], 

ii) způsob voleb do poradního sboru [§ 69 odst. 2, § 100 odst. 1 písm. b) návrhu], 

iii) obsahovou náplň čekatelské praxe, její organizaci a podrobnosti o závěrečné zkoušce 

[§ 87 odst. 3, § 100 odst. 1 písm. c) návrhu],  

iv) okruh úkonů, které mohou být prováděny právními čekateli [§ 87 odst. 8, 

§ 100 odst. 1 písm. d) návrhu], a 

v) zřízení poboček státních zastupitelství (§ 100 odst. 2 návrhu). 

  

Ad a) K nařízení vlády, kterým se stanoví výše nákladů a výdajů poskytovaná státnímu 

zástupci při výkonu funkce v zahraničí 

Zákonná úprava nároků státního zástupce při dočasném přidělení k jinému orgánu nebo 

organizaci se sídlem mimo území České republiky nebo k mírové nebo záchranné operaci 

nebo humanitární pomoci mimo území České republiky vychází ze současné právní úpravy; 

předpokládá se, že kontinuita bude zachována i při přípravě nařízení vlády, kterým se stanoví 

výše nákladů a výdajů poskytovaná státnímu zástupci při výkonu funkce v zahraničí. Ostatně 

proto § 96 odst. 5 návrhu umožňuje do dne nabytí účinnosti nařízení vlády k provedení 

§ 75 odst. 3 aplikovat dosavadní nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad 

některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce 

v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 538/2005 Sb. 

 

Ad b - i.) a iii.) K vyhlášce, kterou se stanoví postup při výběrovém řízení na místo právního 

čekatele, při přijímání právních čekatelů do pracovního poměru, obsahová náplň čekatelské 

praxe, její organizace a podrobnosti o závěrečné zkoušce 

Právní úprava postavení právního čekatele, jeho výběru, čekatelské praxe i závěrečné zkoušky 

se přejímá ze současné úpravy. Předpokládá se proto i převzetí dosavadní úpravy obsažené 

ve vyhlášce č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních 

čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve 

znění pozdějších předpisů. I v tomto případě návrh umožňuje postupovat do doby nabytí 

účinnosti nové právní úpravy podle stávajících předpisů (§ 96 odst. 6 návrhu).    

 

 

Ad b – ii.) K vyhlášce, kterou se stanoví způsob voleb do poradního sboru 

Vyhláška o způsobu voleb do poradního sboru bude obsahovat  
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- způsob vyhlášení voleb (volby vyhlašuje Nejvyšší státní zastupitelství, které jejich 

vyhlášení písemně oznámí všem státním zastupitelstvím minimálně dva měsíce přede 

dnem jejich konání),  

- vytvoření kandidátních listin (kandidátní listina je tvořena na každém krajském 

státním zastupitelství, Speciálním státním zastupitelství a Nejvyšším státním 

zastupitelství; kandidátní listina tvořená na krajském státním zastupitelství je členěna 

na kandidáty za krajské státní zastupitelství a za okresní státní zastupitelství v obvodu 

krajského státního zastupitelství; návrh na zařazení na kandidátní listinu může podat 

každý státní zástupce příslušného státního zastupitelství, stanovený počet nejčastěji 

navrhovaných státních zástupců je pak s jejich souhlasem zařazen na kandidátní 

listinu),  

- vytvoření seznamu voličů a hlasovacích lístků, 

- způsob hlasování (neplatnost hlasování, není-li hlasovací lístek v zalepené obálce, 

není-li označen žádný kandidát či naopak více než dva kandidáti), možnost stížnosti 

proti způsobu hlasování, 

- zjištění způsobu hlasování (první v pořadí se stává členem poradního sboru, druhý 

v pořadí pak jeho náhradníkem) a oznámení výsledků hlasování. 

 

Ad b – iv.) K vyhlášce, kterou se stanoví okruh úkonů, které mohou být prováděny právními 

čekateli 

Shodně se současnou úpravou počítá návrh nové právní úpravy s tím, že v rámci příprav 

na výkon působnosti státního zastupitelství jsou právním čekatelem osvojovány i metody 

činnosti, úzce spojené se zvláštní podstatou výkonu činnosti zejména dozorového státního 

zástupce, včetně administrativních postupů zajišťujících odborné a včasné provedení 

neodkladných úkonů, jimiž se může zásadně zasahovat do základních práv a svobod a jimiž se 

současně i zajišťuje, že účel trestního řízení bude naplněn, a že se tak stane zákonným a na 

potřebné odborné výši provedeným postupem. Není proto důvod, proč přistoupit k jinému 

vymezení okruhu úkonů, které mohou být právními čekateli prováděny, než jak je vymezen 

podle současné úpravy, tj. prováděcí předpis bude vycházet ze současného § 11 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.  

 

Ad b – v.) K vyhlášce o zřízení poboček státních zastupitelství 

Počítá se se zachováním stávajících poboček státních zastupitelství, samozřejmě s výjimkou 

pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci – pobočky v Brně a v Karviné. 

U Speciálního státního zastupitelství se v současné době se zřízením pobočky nepočítá. 

U Nejvyššího státního zastupitelství pak nově budou zřízeny pobočky v Praze a v Olomouci.   
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