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V.                                                                                                

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

 

 

Název návrhu:  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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 

Zpracovatel:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. dnem kalendářního měsíce následujícího 

po dni vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů 

Implementace práva EU: Ne. 

2. Cíl návrhu   

Návrh vyhlášky vychází v prvé řadě z potřeby upravit ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) vyhlášky 

týkající se příslušnosti vrchních státních zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním 

zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů spáchaných v souvislosti 

s insolvenčním řízením, a to s ohledem na vyhodnocení praxe Nejvyšším státním zastupitelstvím. 

Dále návrh vyhlášky zapracovává změny, které přinesla novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, provedená zákonem 

č. 455/2016 Sb.  

Vyhláška sleduje dva hlavní cíle:  

Prvním cílem je nastavení příslušnosti vrchních státních zastupitelství v souvislosti 

s insolvenčním řízením tak, aby se specializované útvary vrchních státních zastupitelství zabývaly 

pouze vysoce sofistikovanou trestnou činností, vyžadující vyšší míru odbornosti a nebyly 

zahlceny agendou, jež by z povahy věci měly řešit nižší články státního zastupitelství.  

Druhý cíl míří na odstranění případných pochybností o určení dozoru státního zástupce 

v souvislosti s přijetím zákona č. 455/2016 Sb. 

3. Agregované dopady návrhu  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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. 

 

1.2. Definice problému 

Potřeba novelizace 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 (dále jen „jednací řád státního zastupitelství“), vyplývá 

z nutnosti doplnit a upravit ustanovení § 15 jednacího řádu státního zastupitelství, a to 

s ohledem na: 

- závěry vyhodnocení praktických dopadů vyhlášky č. 263/2015 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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, které 

provedlo Nejvyšší státní zastupitelství a 

- přijetí zákona č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. 

Dne 1. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela jednacího řádu státního zastupitelství provedená 

vyhláškou č. 263/2015 Sb. Tato novela rozšířila příslušnost vrchních státních zastupitelství 

k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení o dozor 

nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných činů spáchaných 

v souvislosti s insolvenčním řízením [nový § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního 

zastupitelství]. Důvodem zavedení této úpravy byla skutečnost, že tato trestná činnost je 

specifická a může být natolik skutkově či právně složitá, že vyžaduje dozor 

nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ze strany státních zástupců vrchních 

státních zastupitelství a jejich vysoce kvalifikovaný přístup. Na základě praktických poznatků 

obou vrchních státních zastupitelství se však ukazuje, že takto nastavená příslušnost 

představuje pro vrchní státní zastupitelství nadměrnou zátěž. Podle poznatků shromážděných 

z činnosti odborů závažné hospodářské a finanční kriminality obou vrchních státních 

zastupitelství je zřejmé, že z poměrně značného počtu věcí, u nichž je dovozována příslušnost 

podle § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství, je drtivá většina z nich 

po nastudování a posouzení předána k vyřízení příslušným nižším článkům státního 

zastupitelství. V této souvislosti se tak značně zvýšila agenda udělování předchozího souhlasu 

nejvyššího státního zástupce k rozhodnutí vrchního státního zastupitelství, že k výkonu 

dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení v uvedených věcech bude podle 

§ 15 odst. 5 jednacího řádu státního zastupitelství (resp. § 15 odst. 4 jednacího řádu státního 

zastupitelství účinného do 31. 7. 2016) příslušné nižší státní zastupitelství. S tímto dále 

souvisí i možný vznik kompetenčních konfliktů v případě rozporu tvrzené příslušnosti mezi 

vrchním a nižším státním zastupitelstvím. Je tedy zřejmé, že stávající znění 

§ 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství zahlcuje vrchní státní zastupitelství 

agendou, jež by z povahy věci měly řešit nižší články státního zastupitelství, a způsobuje 

následnou administrativní zátěž spojenou s předáním této agendy na příslušné státní 

zastupitelství. Stávající praxe tak má ve výsledku nejenže prakticky nulový efekt, ale 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAN2HM7IQ)



 

 

4 
 

i negativní dopady na efektivitu činnosti specializovaných útvarů vrchních státních 

zastupitelství, jejichž hlavním úkolem je zabývat se vysoce sofistikovanou trestnou činností, 

vyžadující vyšší míru odbornosti. 

Vedle této úpravy se dále jeví jako nutné uvést ustanovení § 15 jednacího řádu státního 

zastupitelství do souladu s ustanoveními trestního zákoníku novelizovanými zákonem 

č. 455/2016 Sb. Tato novela vznikla v reakci na současné teroristické hrozby a odráží 

požadavky na změnu úpravy trestněprávního postihu financování a jiné podpory terorismu, 

které vůči České republice vznesl Finanční akční výbor a Výbor expertů pro hodnocení 

opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Z nejdůležitějších změn, které 

tato novela přinesla, lze zmínit zrušení dosavadního § 311 odst. 2 trestního zákoníku 

a zavedení samostatných trestných činů účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního 

zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu 

(§ 312e trestního zákoníku) a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f trestního 

zákoníku). Dále došlo k úpravě definice organizované zločinecké skupiny (§ 129 trestního 

zákoníku) a zavedení nového pojmu teroristická skupina (§ 129a trestního zákoníku). 

V souvislosti s těmito a dalšími změnami, jež přinesl zákon č.  455/2016 Sb., je tedy třeba 

upravit příslušná ustanovení jednacího řádu státního zastupitelství tak, aby si obě právní 

úpravy odpovídaly. Konkrétně se tato úprava dotkne § 15 odst. 1 písm. i) a j) jednacího řádu 

státního zastupitelství, která se zabývají příslušností vrchních státních zastupitelství k výkonu 

dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vedeném pro trestné činy, které 

vykazují znaky teroristických trestných činů či trestných činů s terorismem souvisejících.  

 

1.3. Popis existujícího právního vztahu v dané oblasti 

V současné době je platným právním předpisem, který provádí ustanovení § 40 odst. 2 zákona 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád státního 

zastupitelství.  

Jak již bylo zmíněno výše, novelou jednacího řádu státního zastupitelství provedenou 

vyhláškou č. 263/2015 Sb. došlo k rozšíření obligatorní příslušnosti vrchních státních 

zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech 

úmyslných trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením. Tato úprava se 

však ukazuje jako příliš široce nastavená, v jejím důsledku dochází k neúměrnému zahlcovaní 

vrchních státních zastupitelství běžnou agendou nevyžadující takový stupeň specializace, 

přičemž tato agenda je následně předávána k vyřízení nižším článkům státního zastupitelství, 

což s sebou přináší další administrativní zátěž.  

Skutečnost, že stávající rozsah ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního 

zastupitelství je nastaven příliš široce, lze demonstrovat rovněž na základě údajů, které jsou 

k dispozici od Vrchního státního zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství 

v Olomouci za sledované období kalendářního roku 2016. U Vrchního státního zastupitelství 

v Praze, resp. tamějšího odboru závažné hospodářské a finanční kriminality napadlo v roce 

2016 celkem 233 věcí, v nichž byla dovozována příslušnost podle § 15 odst. 1 písm. g) 

jednacího řádu státního zastupitelství. Z tohoto celkového počtu bylo pouze v 15 věcech 

shledáno podezření ze spáchání úmyslného trestného činu v souvislosti s insolvenčním 

řízením se závěrem vhodnosti o výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti přípravného 

řízení ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze. Naproti tomu v 166 věcech bylo 

podle § 15 odst. 5 jednacího řádu státního zastupitelství (resp. § 15 odst. 4 jednacího řádu 

státního zastupitelství účinného do 31. 7. 2016) po předchozím souhlasu nejvyššího státního 

zástupce rozhodnuto, že k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti je příslušné nižší 

státní zastupitelství. Ve zbytku věci bylo rozhodnuto jiným způsobem (postoupení věci, 
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vrácení věci či založení věci ad acta). Nízký počet případů, které si Vrchní státní zastupitelství 

v Praze ponechalo na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního 

zastupitelství vůči celkovému nápadu těchto věcí, lze dokumentovat následujícím grafem: 

 

 

V případě Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, resp. tamějšího odboru závažné 

hospodářské a finanční kriminality napadlo v roce 2016 celkem 111 věcí, v nichž byla 

dovozována příslušnost podle § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství. 

Z tohoto počtu bylo pouze v 1 věci shledáno podezření ze spáchání úmyslného trestného činu 

v souvislosti s insolvenčním řízením se závěrem o vhodnosti výkonu dozoru ze strany 

Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Výjimečně byly jednotlivé případy vyřízeny 

i jiným způsobem (postoupením či založením věci ad acta). Rovněž zde lze graficky 

demonstrovat marginální počet případů, které si Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 

na základě § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství ponechalo: 

 

 

ponecháno na 
VSZ
6 %

ostatní způsoby 
vyřízení

94 %

VSZ Praha - celkový počet nápadu věcí dle § 15 
odst. 1 písm. g) JŘSZ

ponecháno na VSZ

ostatní způsoby vyřízení

ponecháno na 
VSZ
1 %

ostatní způsoby 
vyřízení

99 %

VSZ Olomouc - celkový počet nápadu věcí dle § 15 
odst. 1 písm. g) JŘSZ

ponecháno na VSZ

ostatní způsoby vyřízení
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S účinností od 1. 8. 2016 dále došlo vyhláškou č. 226/2016 Sb. k novelizaci jednacího řádu 

státního zastupitelství, která přinesla centralizaci dozoru nad zachováváním zákonnosti 

v přípravném řízení vedeném pro trestné činy, které vykazují znaky teroristických trestných 

činů či trestných činů s terorismem souvisejících [nový § 15 odst. 1 písm. h) až j), nový 

§ 15 odst. 2] a zároveň byl rozšířen rozsah fakultativní věcné příslušnosti vrchních státních 

zastupitelství o některé trestné činy, pokud z okolností případu vyplývá souvislost s některým 

trestným činem vykazujícím znaky teroristických trestných činů či trestných činů 

s terorismem souvisejících (nový § 15 odst. 6 jednacího řádu státního zastupitelství). 

V souvislosti s přijetím zákona č. 455/2016 Sb. vyvstává potřeba zabývat se novelizací 

§ 15 jednacího řádu státního zastupitelství v dané oblasti, a to vzhledem k tomu, že např. 

ustanovení § 15 odst. 1 písm. i) jednacího řádu státního zastupitelství odkazuje výslovně 

na trestný čin teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku, přičemž novelou 

č. 455/2016 Sb. byla některá jednání, dosud postihovaná dle tohoto ustanovení, vyčleněna 

do samostatných skutkových podstat nových trestných činů. Citovanou novelou došlo rovněž 

k úpravě okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby u některých trestných činů 

ve zvláštní části trestního zákoníku1. Jakkoli nově zavedené trestné činy vycházejí ze znění 

trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 trestního zákoníku před účinností 

novely č. 455/2016 Sb., je z hlediska legislativně-technického vhodné § 15 odst. 1 písm. i) 

jednacího řádu státního zastupitelství doplnit a zpřesnit. Ustanovení § 15 odst. 1 písm. j) 

jednacího řádu státního zastupitelství upravuje obligatorní příslušnost vrchních státních 

zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vedeném 

pro trestný čin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku nebo 

pro úmyslné trestné činy spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny, pokud 

z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem uvedeným 

v § 15 odst. 1 písm. h) nebo i). Rovněž zde je potřeba předmětné ustanovení v návaznosti 

na zákon č. 455/2016 Sb. a zavedení nového pojmu teroristická skupina zpřesnit, tak aby 

odpovídalo novelizovanému znění trestního zákoníku.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Soustava státního zastupitelství, zejména vrchní a krajská státní zastupitelství 

Pachatelé trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením, teroristických 

trestných činů a činů s terorismem souvisejících.  

 

1.5. Popis cílového stavu  

Úkolem specializovaných útvarů vrchních státních zastupitelství je zabývat se vysoce 

sofistikovanou trestnou činností, vyžadující vyšší míru odbornosti a vysoce specializovaný 

přístup státních zástupců. Při současném nastavení příslušnosti vrchních státních zastupitelství 

k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných 

trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením však dochází při plnění tohoto 

úkolu k nadbytečné administrativní zátěži specializovaných útvarů. Cílem tohoto návrhu je 

proto zajistit nastavení příslušnosti vrchních státních zastupitelství v předmětné oblasti tak, 

aby se specializované útvary vrchních státních zastupitelství zabývaly pouze takovou trestnou 

činností související s insolvenčním řízením, která naplňuje shora zmíněné požadavky 

na závažnost a složitost. Druhým cílem předkládaného návrhu je odstranění případných 

pochybností o určení příslušnosti dozorujícího státního zástupce v souvislosti s přijetím 

zákona č. 455/2016 Sb.  
                                                           
1 Srov. čl. I bod 7. a bod 12. zákona č. 455/2016 Sb. 
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1.6. Zhodnocení rizika 

Pokud by nedošlo k navrhovaným úpravám, budou specializované útvary vrchních státních 

zastupitelství i nadále zahlcovány případy „běžných“ insolvenčních trestných činů 

nevyžadujících zvláštní specializaci, které budou muset nejprve nastudovat a zanalyzovat, aby 

je pak v drtivé většině případů předaly k vyřízení příslušným nižším článkům státního 

zastupitelství. Bude tak pokračováno v neefektivním zatěžování vrchních státních 

zastupitelství. S ohledem na stávající praxi delegace těchto věcí nižším článkům státního 

zastupitelství hrozí možný vznik kompetenčních konfliktů v případě rozporu tvrzené 

příslušnosti mezi vrchním a nižším státním zastupitelstvím. Návrh vyhlášky dále zapracovává 

změny, které přinesla novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších souvisejících zákonů, provedená zákonem č. 455/2016 Sb. V případě, 

že by nedošlo k navrhovaným úpravám příslušných ustanovení, mohly by v aplikační praxi 

vzniknout pochybnosti o určení příslušného dozorového státního zástupce v souvislosti 

se změnami vyplývajícími z přijetí zákona č. 455/2016 Sb.  

 

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení jejich nákladů a přínosů a výběr nejvhodnějšího 

řešení 

Ve vztahu k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se navrhují následující 

varianty řešení: 

 

1) Úprava příslušnosti vrchních státních zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním 

zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů spáchaných v souvislosti 

s insolvenčním řízení 

Varianta 1.0 

Ponechání stávající úpravy, podle níž § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního 

zastupitelství stanovuje obligatorní příslušnost vrchních státních zastupitelství k výkonu 

dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných 

činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízení bez dalšího. 

Varianta 1.1 

Doplnění ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství o znak 

v podobě způsobení škody ve výši nejméně 150 milionů korun obdobně jako je tomu 

v případech § 15 odst. 1 písm. a), b), c) a e) jednacího řádu státního zastupitelství. Ostatní 

případy trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením se navrhuje zahrnout 

do fakultativní příslušnosti vrchního státního zastupitelství podle § 15 odst. 6 jednacího řádu 

státního zastupitelství. Podle tohoto ustanovení může vrchní státní zastupitelství s předchozím 

souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru 

nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení v taxativně vymezených věcech, vyžaduje-

-li to závažnost, skutková či právní složitost věci. Navrhuje se tedy současně 

doplnit ustanovení § 15 odst. 6 písm. a) jednacího řádu státního zastupitelství o odkaz 

na odstavec 1 písm. g). 

Varianta 1.2 

Zrušení obligatorní příslušnosti vrchních státních zastupitelství podle § 15 odst. 1 písm. g) 

jednacího řádu státního zastupitelství. 
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Vyhodnocení: 

Varianta 1.0 

Pokud by nedošlo k navrhovaným úpravám, budou specializované útvary vrchních státních 

zastupitelství i nadále zahlcovány případy „běžných“ insolvenčních trestných činů 

nevyžadujících zvláštní specializaci, jež z povahy věci náleží nižším článkům státních 

zastupitelství. I nadále tak bude udržován neefektivní a zatěžující systém, kdy na vrchní státní 

zastupitelství napadne řada věcí, které budou muset být nejprve pečlivě posouzeny, aby pak 

byly v drtivé většině případů předány na příslušné nižší články státního zastupitelství.  

Varianta 1.1 

V případě takto nastavené úpravy dojde k žádoucímu odbřemenění vrchních státních 

zastupitelství od záležitostí, které pro svou menší závažnost či složitost náleží nižším článkům 

státních zastupitelství. Ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství 

bude zúženo prostřednictvím kritéria, jež jednací řád státního zastupitelství užívá k odlišení 

obligatorní a fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství i v jiných případech 

(například v případech trestných činů spáchaných v bankovním sektoru či ke škodě státu). 

Současně dojde k rozšíření fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství v této 

oblasti. Bude tak nadále umožněno reagovat na konkrétní kauzy vedené v souvislosti 

s insolvenčním řízením, u kterých je příslušnost vrchních státních zastupitelství na místě 

vzhledem k jejich závažnosti nebo skutkové či právní složitosti, a to bez ohledu na výši 

způsobené škody (např. v případě sofistikované trestné činnosti soudců či insolvenčních 

správců, při naplnění znaku organizovanosti trestné činnosti v souvislosti s insolvenčním 

řízením apod.). Vrchní státní zastupitelství tak na jedné straně nebudou nadále neúměrně 

zatížena nápadem a následným posuzováním případů, které jsou v drtivé většině předány 

k vyřízení nižším článkům státního zastupitelství, na druhé straně budou o jednotlivých 

případech ze strany nižších státních zastupitelství nadále informována a bude jim tak 

umožněno, aby si, v případech, které vyžadují vyšší míru odbornosti, atrahovala tyto případy 

na sebe.  

Varianta 1.2 

Již úprava jednacího řádu státního zastupitelství před novelou č. 263/2015 Sb. umožňovala, 

aby se některým složitým a závažným případům spjatým s insolvenčním řízením věnovali 

specializovaní státní zástupci na vrchních státních zastupitelstvích. Jednalo se o případy 

subsumovatelné především pod § 15 odst. 1 písm. d) tehdejšího znění jednacího řádu státního 

zastupitelství (působení organizovaných zločineckých skupin) či fakultativně pod § 15 odst. 5 

písm. b) tehdejšího znění jednacího řádu státního zastupitelství (škoda přesahující 150 mil. 

Kč). Zrušením § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu státního zastupitelství by de facto došlo 

k navrácení úpravy jednacího řádu v této oblasti do stavu před 1. 1. 2016, kdy příslušnost 

vrchních státních zastupitelství ve vztahu k trestné činnosti související s insolvenčním řízení 

nebyla v § 15 jednacího řádu státního zastupitelství výslovně upravena. Nicméně již v rámci 

přípravy novely č. 263/2015 Sb. byla trestná činnost související s insolvenčním řízením 

shledána natolik závažnou a složitou, že odůvodňovala výslovné zakotvení obligatorní 

příslušnosti vrchních státních zastupitelství v těchto věcech v § 15 odst. 1 písm. g) jednacího 

řádu státního zastupitelství. Tento důvod trvá i nadále, je pouze třeba v návaznosti na 

praktické poznatky státního zastupitelství zúžit stávající znění tohoto ustanovení tak, aby 

nedocházelo k neefektivnímu zahlcování vrchních státních zastupitelství.  

Závěr:  

Za nejvhodnější řešení se považuje Varianta 1.1. Vedle dosažení žádoucího cílového stavu 

popsaného v bodě 1.5 této zprávy bude rovněž, na rozdíl od Varianty č. 1.2, ponechána 
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úprava obligatorní příslušnosti vrchních státních zastupitelství k výkonu dozoru nad 

zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů 

v spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením, pouze dojde k jejímu zpřesnění. V rámci 

zúžené obligatorní příslušnosti vrchních státních zastupitelství lze  i s ohledem na výše 

zmíněné údaje obou vrchních státních zastupitelství za rok 2016 očekávat jednotky případů, 

v nichž bude vrchní státní zastupitelství příslušné podle § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu 

státního zastupitelství. Při současné úpravě fakultativní atrakce v odůvodněných případech se 

tak budou specializované útvary vrchních státních zastupitelství zabývat pouze takovou 

trestnou činností, která jim z povahy věci skutečně náleží. 

 

2) Úprava příslušností vrchních státních zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním 

zákonnosti v přípravném řízení vedeném pro trestné činy, které vykazují znaky teroristických 

trestných činů či trestných činů s terorismem souvisejících 

Varianta 2.0 

Ponechání stávající úpravy § 15 odst. 1 písm. i) a j) jednacího řádu státního zastupitelství, 

bez formálního přizpůsobení nové právní úpravě. 

Varianta 2.1 

Úprava ustanovení § 15 odst. 1 písm. i) a j) jednacího řádu státního zastupitelství s ohledem 

na novou právní úpravu. Ustanovení § 15 odst. 1 písm. i) jednacího řádu státního 

zastupitelství bude upraveno tak, aby odpovídalo stávajícímu znění okolností podmiňujících 

použití vyšší trestní sazby u některých trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku. 

V ustanovení § 15 odst. 1 písm. j) jednacího řádu státního zastupitelství bude zohledněna 

definice pojmu teroristické skupiny jakožto podmnožiny organizované skupiny v nové právní 

úpravě. 

Vyhodnocení: 

Varianta 2.0 

V případě ponechání stávajícího znění § 15 odst. 1 písm. i) a j) jednacího řádu státního 

zastupitelství by nedošlo k terminologickému souladu těchto ustanovení s novou právní 

úpravou trestního zákoníku. Situace, kdy si vzájemně provázané právní předpisy pojmově 

neodpovídají, je s ohledem na požadavky jednoznačnosti a přehlednosti právního řádu třeba 

odmítnout. 

Varianta 2.1 

V rámci takto navrhované úpravy dojde k zohlednění změn, které přinesla nová právní úprava 

trestního zákoníku. Přestože úprava ustanovení § 15 odst. 1 písm. i) a j) jednacího řádu 

státního zastupitelství věcně na stanovení příslušnosti vrchních státních zastupitelství nic 

nemění a jedná se toliko o formální přizpůsobení textu vyhlášky nové právní úpravě, jde 

z legislativně-technického hlediska o vhodné řešení.  

Závěr: 

Doporučuje se přijmout Variantu 2.1. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

S přijetím navrhovaných změn ve znění Varianty 1.1, Varianty 2.1 nejsou spojeny žádné 

náklady, které by vyžadovaly navýšení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ani jiného 
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veřejného rozpočtu. Přínosy lze spatřovat v dosažení cílového stavu popsaného v bodě 1.5 

této zprávy.  

 

4. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem, který je určen k implementaci předmětného návrhu, je Ministerstvo spravedlnosti 

a Nejvyšší státní zastupitelství. Dopad regulace se dotkne především soustavy státního 

zastupitelství, zejména vrchních a krajských státních zastupitelství. 

 

5. Přezkum účinnosti regulace 

Průběžně přezkoumávat účinnost navrhované právní regulace budou zejména subjekty, které 

s ní budou přicházet do styku v rámci své běžné činnosti, tedy státní zástupci vrchních 

státních zastupitelství, dále státní zástupci krajských a okresních státních zastupitelství. 

Účinnost navrhované právní úpravy bude průběžně přezkoumávat rovněž Nejvyšší státní 

zastupitelství.  

 

6. Konzultace a zdroje dat 

Návrh připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším státním 

zastupitelstvím. 
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