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V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 

ze dne ... 2016 

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního řádu 

Čl. I 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 

č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona 

č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., 

zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona 

č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., 

zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona 

č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., 

zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 

č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona 

č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., 

zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 

zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., 

zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., 

zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona 

č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., 

zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., 

zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona 

č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 
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1. V § 12 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „2 písm. b)“ nahrazují slovy 

„5 písm. g)“. 

2. § 26 zní: 

„§ 26 

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení 

(1) K provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, jehož místní 

příslušnost se určí podle obecných pravidel.  

(2) Případná pochybnost o příslušnosti nezbavuje soud, u něhož státní zástupce podal 

návrh na provedení úkonu, povinnosti rozhodnout o takovém návrhu v zákonné lhůtě 

a provést i další potřebné úkony, a to až do doby, než bude určen jiný příslušný soud. 

(3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména lze-li mít pochybnosti o nestranném 

rozhodování nebo neprozrazení utajované informace, může státní zástupce ještě před podáním 

návrhu na provedení úkonu navrhnout krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo okresní 

soud jinak příslušný podle odstavce 1, aby rozhodl o příslušnosti jiného okresního soudu, 

který má sídlo v jeho obvodu, k provádění úkonů v přípravném řízení. Shledá-li krajský soud 

důvodnost takového návrhu, vyhoví mu, jinak jej zamítne. Při určení jiného soudu krajský 

soud přihlédne zejména k jeho vhodnosti z hlediska naplnění účelu trestního řízení, 

hospodárnosti a rychlosti řízení a práva obviněného na obhajobu.  

(4) Jsou-li důvody uvedené v odstavci 3 dány i u krajského soudu, státní zástupce podá 

návrh na určení jiného okresního soudu příslušného k provádění úkonů přípravného řízení 

vrchnímu soudu; při rozhodování o příslušnosti okresního soudu postupuje vrchní soud 

obdobně podle odstavce 3. 

(5) Soud určený podle odstavců 1 až 4 se stává příslušným k provádění všech úkonů 

soudu po celé přípravné řízení.“. 

3. V § 88 odst. 8 větě poslední a v § 88a odst. 2 větě poslední se slova „174 odst. 2“ 

nahrazují slovy „157 odst. 5“. 

4. V § 146a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; vydal-li napadené rozhodnutí 

státní zástupce Speciálního státního zastupitelství, rozhoduje Vrchní soud v Praze“. 

5. V § 146a odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; jde-li o státního zástupce 

Speciálního státního zastupitelství, rozhoduje Vrchní soud v Praze“. 

6. V § 157 odstavec 2 zní: 

„(2) Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní zástupce.“. 
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7. V § 157 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(3) Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je 

tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. 

(4) Při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je státní 

zástupce dále oprávněn 

a) vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, 

dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení,  

b) vyžadovat informace od policejního orgánu o tom, zda bylo přijato trestní oznámení nebo 

jiný podnět k trestnímu stíhání nebo zda je prováděn postup před zahájením trestního 

řízení, a 

c) dočasně odložit zahájení trestního stíhání. 

(5) Kromě oprávnění uvedených v odstavci 3 a 4 je státní zástupce při výkonu dozoru 

oprávněn 

a) dávat závazné pokyny v trestním řízení, 

b) vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných 

trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní řízení 

a řádně v něm postupuje, 

c) účastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo 

i celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci; přitom postupuje podle ustanovení 

tohoto zákona upravujícího postup policejního orgánu a proti jeho rozhodnutí je přípustná 

stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu, 

d) vracet věc policejnímu orgánu se svými pokyny k doplnění, 

e) rušit nezákonná nebo nedůvodná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která může 

nahrazovat vlastními; jde-li o usnesení o odložení věci, může tak učinit do 30 dnů od jeho 

doručení; jestliže rozhodnutí policejního orgánu státní zástupce nahradil vlastním 

rozhodnutím jinak než na podkladě stížnosti oprávněné osoby proti usnesení policejního 

orgánu, je proti jeho rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí 

policejního orgánu, 

f) přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu, a 

g) odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla přikázána 

jinému policejnímu orgánu.“.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6. 

8. V § 157a odst. 2 se za slova „státního zástupce“ vkládají slova „konajícího 

vyšetřování“.  
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9. V § 158e odst. 4 se věta první nahrazuje větami „Použití agenta povoluje na návrh 

státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož 

obvodu je státní zástupce vykonávající dozor v přípravném řízení ve věci, ve které je 

návrh podáván, činný. Návrh na použití agenta může podat i státní zástupce Speciálního 

státního zastupitelství, v takovém případě povoluje použití agenta Vrchní soud 

v Praze.“. 

10. V § 160 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větou „Opis usnesení o zahájení trestního 

stíhání je třeba bez odkladu doručit též 

a) předsedovi profesní samosprávné komory, jde-li o trestní stíhání jejího člena a může-

li komora pozastavit z důvodu zahájení trestního stíhání výkon činnosti; opis 

usnesení o zahájení trestního stíhání advokáta, exekutora a notáře se doručí též 

ministru spravedlnosti, 

b) řediteli bezpečnostního sboru, jde-li o trestní stíhání příslušníka bezpečnostního 

sboru nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce 

v bezpečnostním sboru,  

c) náčelníkovi Vojenské policie, jde-li o vojáka z povolání, nebo řediteli Vojenského 

zpravodajství, jde-li o vojáka z povolání, který je příslušníkem Vojenského 

zpravodajství, 

d) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství, u něhož 

je státní zástupce činný, jde-li o trestní stíhání státního zástupce,  

e) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci nejblíže vyššího státního 

zastupitelství, jde-li o trestní stíhání vedoucího státního zástupce; v případě 

nejvyššího státního zástupce se doručí opis usnesení o zahájení trestního stíhání 

předsedovi vlády a ministru spravedlnosti.“.  

11. § 174 se zrušuje. 

12. V § 183 odst. 2 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“. 

13. V § 265d odst. 1 písm. a) se slova „krajského nebo vrchního státního zástupce“ 

nahrazují slovy „krajského státního zástupce nebo vedoucího Speciálního státního 

zastupitelství“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  

Čl. II 

V § 36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona 

č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., 

zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
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č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona 

č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 

zákona č. 401/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. 

a zákona č. 131/2015 Sb., písmeno g) zní: 

„g) soudců a státních zástupců soud nebo státní zastupitelství, k němuž je soudce nebo státní 

zástupce přidělen k výkonu funkce,“.   

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

Čl. III 

V § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona 

č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona 

č. 425/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., 

zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 

č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se na konci textu bodu 5 doplňují slova 

„a státní zástupci“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu 

Čl. IV 

V § 17 odst. 3 větě druhé zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 

ve znění zákona č. 78/2015 Sb., se slova „a vlády“ nahrazují slovy „, vlády a státních 

zastupitelství“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o důchodovém pojištění  

Čl. V 

V § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona 

č. 134/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 

zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona 

č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
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pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona 

č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona 

č. …/2016 Sb., se na konci textu písmene g) doplňují slova „a státní zástupci“. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Čl. VI 

V § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 176/2002 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., 

zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb., písmeno e) zní:   

„e) u soudců a státních zástupců den nástupu soudce nebo státního zástupce do funkce, 

a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce soudce nebo 

státního zástupce,“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců  

Čl. VII 

 Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců 

a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona 

č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., 

zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 418/2009 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., zákona č. 347/2011 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. 

a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 odst. 4 se sloupec označený slovy „vrchního státního zastupitelství“ zrušuje. 
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2. V § 3 odst. 5 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmena f) až i) 

se zrušují. 

3. V § 3 odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 6 písm. a) a b) se za slovo 

„zastupitelství“ vkládají slova „a Speciálního státního zastupitelství“. 

4. V § 3 odst. 7 a v § 10 odst. 3 se za slovo „zástupci“ vkládají slova „a vedoucímu 

Speciálního státního zastupitelství“.  

5. V § 3 odst. 8 a v § 10 odst. 3 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „a vedoucího 

Speciálního státního zastupitelství“. 

6. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

„(10) Státnímu zástupci, který byl přeložen bez svého souhlasu nebo žádosti k výkonu 

funkce k jinému státnímu zastupitelství, zůstává zachován plat, který by mu jinak příslušel, 

pokud mu přeložením nevznikne nárok na plat vyšší; to neplatí pro státního zástupce, který 

byl přeložen se souhlasem kárného soudu podle zákona o státním zastupitelství.“. 

7. V § 4 větě první za středníkem a v § 11 odst. 3 větě první se slova „písm. a) až i)“ 

nahrazují slovy „písm. a) až e)“. 

8. V § 5 odst. 2 větě první se slova „k výkonu funkce k jinému orgánu nebo organizaci4)“ 

nahrazují slovy „k Ministerstvu spravedlnosti, Justiční akademii, jinému státnímu 

orgánu v České republice, k jinému orgánu nebo organizaci se sídlem mimo území 

České republiky nebo k mírové nebo záchranné operaci anebo humanitární pomoci 

mimo území České republiky“. 

9. V § 7 odst. 5 se věty první a druhá nahrazují větami „Při hodnocení praxe pro zvýšení 

platového koeficientu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství z 1,01 na 1,14 

a státnímu zástupci krajského státního zastupitelství z 1,09 na 1,26 lze postupovat podle 

předchozích ustanovení pouze za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně 

vykonával funkci státního zástupce6) nejméně po dobu 3 let, do níž se nezapočítávají 

doby uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží 

státnímu zástupci okresního státního zastupitelství plat určený z platové základny  

s použitím platového koeficientu ve výši 1,01 a státnímu zástupci krajského státního 

zastupitelství plat určený z platové základny s použitím platového koeficientu ve výši 

1,09.“. 

10. § 9 zní: 

„§ 9 

(1) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce podle § 80 odst. 1 

zákona o státním zastupitelství státnímu zástupci plat nenáleží. 
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(2) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce podle § 80 odst. 2 nebo 

3 zákona o státním zastupitelství náleží státnímu zástupci 50 % platu, na který by jinak 

po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce měl nárok. Nedošlo-li k zániku funkce, 

doplatí se státnímu zástupci zbývající část platu, na kterou by mu jinak vznikl nárok; 

to neplatí, byl-li státní zástupce pravomocně odsouzen pro trestný čin.“. 

11. V § 10 odst. 2 se slova „a náměstkovi nejvyššího státního zástupce“ nahrazují slovy 

„, vedoucímu Speciálního státního zastupitelství a jejich náměstkům“. 

12. V § 10 se odstavec 4 zrušuje. 

13. V § 11 odst. 1 se slova „vzniku pracovního poměru ve funkci státního zástupce do jeho 

skončení“ nahrazují slovy „, který je stanoven jako den nástupu do funkce, do zániku 

funkce“. 

14. § 12 zní: 

„§ 12 

Nejvyššímu státnímu zástupci, vedoucímu Speciálního státního zastupitelství a jejich 

náměstkům náleží naturální plnění ode dne jmenování do této funkce do dne zániku této 

funkce.“. 

15. V § 13 odst. 1 a v § 16 se slova „v pracovním poměru“ zrušují. 

 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Čl. VIII 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., 

zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona 

č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., 

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 

č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se mění takto: 
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1. V § 2 odst. 1 se za slova „§ 10 odst. 3 písm. a), b),“ vkládají slova „§14a,“. 

2. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní: 

„§ 14a 

(1) Je-li nebo může-li být dítě účastníkem řízení ve věcech osvojení, péče soudu 

o nezletilé, ochrany proti domácímu násilí anebo vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení 

v ústavu zdravotnické péče nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb 

a není-li orgán sociálně-právní ochrany dětí v takovém řízení opatrovníkem dítěte nebo 

poručníkem dítěte na základě jmenování nebo ustanovení rozhodnutím jiného orgánu veřejné 

moci, provede na žádost státního zastupitelství obecní úřad obce s rozšířenou působností 

šetření a vypracuje podrobnou zprávu o osobních, rodinných a sociálních poměrech dítěte 

a aktuální životní situaci dítěte. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je dožádání státního zastupitelství podle 

odstavce 1 povinen vyhovět. Mlčenlivosti podle tohoto zákona se přitom nelze dovolávat.  

(3) O podání návrhu na zahájení řízení uvedeného v odstavci 1 státní zastupitelství 

zpravidla předem vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá jej o jeho 

stanovisko k podání takového návrhu.“. 

  

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 

Čl. IX 

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 

ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona 

č. 286/2009 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se za slova „soudu, státních zástupců“ vkládají slova „, vedoucích státních 

zástupců, náměstků vedoucích státních zástupců“ a slova „a v řízení o způsobilosti 

soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci“ se nahrazují slovy „, v řízení 

o způsobilosti soudce, státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce vykonávat 

jeho funkci a v řízení o vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce“. 

2. V § 2 písm. a) se za slovo „zástupce“ vkládají slova „, vedoucího státního zástupce nebo 

náměstka vedoucího státního zástupce“. 

3. V § 2 písm. b) se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo vedoucího státního 

zástupce“. 
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4. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které 

zní: 

„c) možnost vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce.“. 

5. V § 4a odst. 7 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „, vedoucí státní zástupce nebo 

náměstek vedoucího státního zástupce“. 

6. V § 8 odst. 5 písmeno b) zní:  

„b) vedoucí Speciálního státního zastupitelství proti státnímu zástupci Speciálního státního 

zastupitelství,“. 

7. V § 8 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce v kárném řízení podává vláda. 

(7) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního zástupce 

nebo jeho náměstka je oprávněn podat 

a) ministr spravedlnosti proti nejvyššímu státnímu zástupci, proti vedoucímu Speciálního 

státního zastupitelství, proti kterémukoliv krajskému nebo okresnímu státnímu zástupci 

a proti kterémukoli náměstkovi vedoucího státního zástupce 

b) nejvyšší státní zástupce proti vedoucímu Speciálního státního zastupitelství, proti 

kterémukoliv krajskému nebo okresnímu státnímu zástupci a proti kterémukoli 

náměstkovi vedoucího státního zástupce, 

c) krajský státní zástupce proti svému náměstkovi a proti okresnímu státnímu zástupci 

okresního státního zastupitelství ve svém obvodu a jeho náměstkovi.“. 

8. V § 9 odstavec 1 zní: 

„(1) Návrh na zahájení kárného řízení musí být podán nejpozději do 3 let ode dne 

spáchání kárného provinění.“.  

9. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu trestního řízení vedeného pro skutek, pro 

který se navrhuje zahájení kárného řízení.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

10. V § 9 odst. 3 větě první a v § 24 se slova „nebo státního zástupce“ nahrazují slovy 

„, státního zástupce, vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního 

zástupce“. 

11. V § 9 odst. 4 a v § 22 odst. 1 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „, vedoucí státní 

zástupce, náměstek vedoucího státního zástupce“. 
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12. V § 12 odst. 3 se za slova „státní zástupce“ vkládají slova „nebo náměstek vedoucího 

státního zástupce“. 

13. V § 15 odst. 1 a 3 se slova „nebo státnímu zástupci“ nahrazují slovy „, státnímu 

zástupci, vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce“. 

14. V § 16 odst. 4 se slova „nebo státní zástupce“ nahrazují slovy „, státní zástupce nebo 

náměstek vedoucího státního zástupce“.  

15. V § 23 odst. 1 se slova „nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „, státního zástupce, 

vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce“, slova „nebo 

státnímu zástupci při zániku jeho pracovního vztahu nebo skončení pracovního 

poměru8)“ se nahrazují slovy „, státnímu zástupci, vedoucímu státnímu zástupci nebo 

náměstkovi vedoucího státního zástupce při zániku jeho funkce“. 

16. V § 23 odst. 2 se za slova „o státního zástupce“ vkládají slova „, vedoucího státního 

zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce“ a za slova „státní zástupce“ se 

vkládají slova „, vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce“. 

17. V části první se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní: 

„HLAVA V 

Řízení o vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce 

§ 27 

(1) Návrh na vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce může podat vedoucí 

státní zástupce státního zastupitelství, u kterého je činný státní zástupce, který má být 

přeložen, pokud 3 po sobě jdoucí pravidelná hodnocení obsahují závěr, že státní zástupce 

neplní své povinnosti vyhovujícím způsobem.  

(2) Kárný soud vysloví souhlas s přeložením státního zástupce, pokud na základě 

pravidelného hodnocení jsou pochyby o tom, zda státní zástupce bude řádně plnit na státním 

zastupitelství, u kterého je činný, své povinnosti, zejména zda bude postupovat nezávisle, 

nestranně, odborně, odpovědně, v souladu se zákonem a bez zbytečných průtahů.    

(3) Nestanoví-li odstavce 1 a 2 něco jiného, použijí se v řízení o vyslovení souhlasu 

s přeložením státního zástupce ustanovení hlavy třetí obdobně.“. 
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ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

Čl. X 

V § 25 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., 

zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona 

č. 470/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. 

a zákona č. …/2016 Sb., se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo státním 

zástupcem“. 

 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o nemocenském pojištění  

Čl. XI 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., 

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., 

zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 7 doplňují slova „a státní zástupci“. 

2. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:  

„b) soudce a státního zástupce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem zániku funkce soudce 

nebo státního zástupce,“. 

3. V § 92 odst. 2 písmeno f) zní: 

„f) soudců a státních zástupců soud nebo státní zastupitelství, k němuž je soudce nebo státní 

zástupce přidělen k výkonu funkce,“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8YGBT3R)



 

13 

 

 ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

Čl. XII 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění 

zákona č. 77/2015 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., se mění takto: 

1. V § 59 odst. 2 větě první se slova „vrchního státního zastupitelství“ nahrazují slovy 

„Nejvyššího státního zastupitelství“. 

2. V § 59 odst. 2 větě první se slova „státní zástupce podávající návrh činný, po podání 

obžaloby“ nahrazují slovy „činný státní zástupce vykonávající dozor v přípravném 

řízení ve věci, ve které je návrh podáván, nebo na návrh státního zástupce Speciálního 

státního zastupitelství soudce Vrchního soudu v Praze; po podání obžaloby povoluje 

použití příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta“. 

3. V § 59 odst. 2 větách druhé a třetí, § 59 odst. 4 větách první, druhé a třetí, § 60 odst. 2 

a v § 60 odst. 4 větách první a třetí se slova „vrchního státního zastupitelství“ nahrazují 

slovy „Nejvyššího státního zastupitelství nebo Speciálního státního zastupitelství“. 

4. V § 59 odst. 3 větách první a druhé, § 59 odst. 5 větách první a druhé, § 60 odst. 3 

větách první a druhé, § 60 odst. 5 větách první a druhé, § 61 odst. 2 větách první a druhé 

a v § 61 odst. 3 větách první a druhé se slova „Vrchního státního zastupitelství v Praze“ 

nahrazují slovy „Nejvyššího státního zastupitelství“. 

  

ČÁST TŘINÁCTÁ 

ÚČINNOST  

Čl. XIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 s výjimkou ustanovení čl. VII bodů 

4, 11 a 14, jde-li o vedoucího Speciálního státního zastupitelství, která nabývají účinnosti 

dnem 1. ledna 2017.  
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