
  

Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením provedených změn 

 

§ 9 

 (1) Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. 

      

   (1) Nejvyššího státního zástupce jmenuje na dobu 10 let prezident republiky na 

návrh vlády předložený vládě ministrem spravedlnosti. Nejvyšší státní zástupce nemůže 

být do této funkce jmenován opakovaně. Nejvyšším státním zástupcem může být 

jmenován státní zástupce, který má vykonanou právní praxi po dobu nejméně 10 let 

a který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a vysokou morální 

integritou dává záruky řádného výkonu této funkce. 

 (2) Vláda může na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce z funkce 

odvolat. 

  (3 2) Náměstky nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti 

na návrh nejvyššího státního zástupce nejvyšší státní zástupce. 

 

§ 10 

 (1) Vrchní státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního 

zástupce. 

  (2) Krajské státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh vrchního státního 

zástupce, který stojí v čele vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu má být krajský 

státní zástupce jmenován. 

  (3) Okresní státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh krajského státního 

zástupce, který stojí v čele krajského státního zastupitelství, v jehož obvodu má být okresní 

státní zástupce jmenován. 

 (4) Ministr spravedlnosti může vrchního státního zástupce, krajského státního zástupce 

a okresního státního zástupce z této funkce odvolat, pokud závažným způsobem poruší 

povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce; nejde-li o odvolání z 

důvodu porušení povinností při výkonu státní správy státního zastupitelství (dále jen "správa 

státního zastupitelství"), činí tak na návrh vedoucího státního zástupce, který je podle 

odstavců 1 až 3 oprávněn navrhovat jmenování do funkce, z níž má být vedoucí státní 

zástupce odvolán. 

            (4) Vrchní, krajský a okresní státní zástupce je jmenován na dobu 7 let. Nelze ho 

jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství. Vrchním 

a krajským státním zástupcem může být jmenován státní zástupce, který má vykonanou 

praxi ve funkci státního zástupce po dobu nejméně 6 let a který svými odbornými 

znalostmi, zkušenostmi a vysokou morální integritou dává záruky řádného výkonu této 

funkce. Okresním státním zástupcem může být jmenován státní zástupce, který má 

vykonanou praxi ve funkci státního zástupce po dobu nejméně 4 let a který svými 
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odbornými znalostmi, zkušenostmi a vysokou morální integritou dává záruky řádného 

výkonu této funkce. 

  (5) Ministr spravedlnosti může jmenovat nebo odvolat krajského nebo okresního 

státního zástupce též na návrh nejvyššího státního zástupce. 

  (6) Náměstky vrchních státních zástupců, krajských státních zástupců a okresních 

státních zástupců jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti nejvyšší státní zástupce na návrh 

vedoucího státního zástupce, o jehož náměstka se jedná. 

     (7) Vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce vedoucího státního 

zástupce před uplynutím doby uvedené v § 9 odst. 1 a § 10 odst. 4 pouze rozhodnutím 

kárného soudu v kárném řízení. 

 

§ 28 

  (1) Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné 

chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství 

nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce. 

 (2) Kárného provinění se dopustí vedoucí státní zástupce tehdy, pokud závažným 

způsobem poruší povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce. 

 

§ 30 

 (1) Za kárné provinění podle § 28 lze státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu 

zástupci uložit podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření: 

a) důtku, 

b) snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném provinění, 

jehož se státní zástupce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2 

let, 

c) odvolání z funkce vedoucího státního zástupce, 

d) odvolání z funkce státního zástupce. 

  (2) Od uložení kárného opatření lze upustit, pokud projednání kárného provinění 

státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce je postačující. 

  (3) Drobné nedostatky a poklesky může vedoucí státní zástupce státnímu zástupci 

písemně vytknout, aniž by podal návrh na zahájení kárného řízení. 

 (4) Kárné opatření snížení platu podle odstavce 1 písm. b) se vůči kárně postiženému 

státnímu zástupci a vedoucímu státnímu zástupci uplatní od prvního dne měsíce 

následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

 

1. Vedoucí státní zástupci jmenovaní před dnem nabytí účinností tohoto zákona se 

považují za jmenované podle zákona č. 283/1993 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Vedoucím státním zástupcům, kteří započali s výkonem své funkce do konce roku 

2008 a kteří vykonávali tuto funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, končí funkční 

období za 4 roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. U vedoucích státních zástupců, kteří započali s výkonem své funkce v letech 2009 až 

2018 a kteří vykonávají tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se za 

počátek funkčního období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

4. Návrh na odvolání z funkce vedoucího státního zástupce podle dosavadního 

ustanovení § 10 odst. 4 a 5 podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o 

kterém nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního 

zástupce. Takový návrh ministr spravedlnosti postoupí bez zbytečného odkladu 

kárnému soudu, který o něm rozhodne postupem podle zákona č. 7/2002 Sb., ve 

znění tohoto zákona. Podání návrhu a provinění vedoucího státního zástupce se 

posoudí podle dosavadních právních předpisů. 

 

 

* 

 

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

§ 1 

Předmět zákona  

 Tento zákon upravuje příslušnost soudu pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců 

a soudních exekutorů (dále jen "kárný soud"), složení senátů kárného soudu, postup kárného 

soudu a účastníků v řízení o kárné odpovědnosti soudců, předsedů soudu, místopředsedů 

soudu, předsedů kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, státních 

zástupců, vedoucích státních zástupců a soudních exekutorů a v řízení o způsobilosti soudce 

a státního zástupce vykonávat svou funkci. 

§ 2 

Předmět řízení 

 V řízení podle tohoto zákona se posuzuje  

a) kárná odpovědnost soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu nebo předsedy 

kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, kárná odpovědnost státního 
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zástupce a vedoucího státního zástupce a kárná odpovědnost soudního exekutora za kárné 

provinění 
1)

,  

b) způsobilost soudce a způsobilost státního zástupce vykonávat svou funkci 
2)

. 

 

§ 8 

 (1) Kárné řízení se zahajuje na návrh. 

  (2) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce jsou oprávněni 

podat 

a) prezident republiky proti kterémukoliv soudci, 

b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci, 

c) předseda Nejvyššího soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a dále proti soudci 

soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je Nejvyšší 

soud vrcholným soudním orgánem, 

d) předseda Nejvyššího správního soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a proti 

soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je 

Nejvyšší správní soud vrcholným soudním orgánem, 

e) předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu a dále 

proti soudci soudu nižšího stupně, 

f) předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci příslušného krajského soudu a 

proti soudci okresního soudu, 

g) předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci 

jiného okresního soudu. 

 (3) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy nebo 

místopředsedy soudu je oprávněn podat 

a) prezident republiky proti předsedovi nebo místopředsedovi Nejvyššího soudu a 

Nejvyššího správního soudu, předsedovi vrchního a krajského soudu, 

b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu, 

c) Veřejný ochránce práv proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu, 

d) předseda soudu proti místopředsedovi tohoto soudu a předsedovi nebo 

místopředsedovi soudu nižšího stupně ve svém obvodu, 

e) předseda Nejvyššího správního soudu proti předsedovi krajského soudu a 

místopředsedovi krajského soudu pro úsek správního soudnictví. 
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 (4) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu je oprávněn podat 

a) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv předsedovi kolegia, 

b) předseda Nejvyššího soudu proti předsedovi kolegia Nejvyššího soudu, 

 c) předseda Nejvyššího správního soudu proti předsedovi kolegia Nejvyššího správního 

soudu. 

 

 (5) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce je 

oprávněn podat 

a) ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce proti kterémukoliv státnímu zástupci,  

b) vrchní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného vrchního státního 

zastupitelství, proti státnímu zástupci krajského státního zastupitelství a státnímu zástupci 

okresního státního zastupitelství v jeho obvodu, 

c) krajský státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného krajského státního 

zastupitelství a státnímu zástupci okresního státního zastupitelství v jeho obvodu, 

d) okresní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného okresního státního 

zastupitelství. 

 

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

zástupce je oprávněn podat 

a) ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce proti kterémukoliv vedoucímu 

státnímu zástupci, 

  

b) Veřejný ochránce práv proti kterémukoliv vedoucímu státnímu zástupci pro 

kárné provinění v oblasti správy státního zastupitelství,  

 

c) vedoucí státní zástupce proti vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství 

nižšího stupně ve svém obvodu.  

 

 

§ 14 

Senát bez ústního jednání řízení zastaví, 

a) byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět, 

b) zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci nebo vedoucímu 

státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu 

nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se 
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funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího 

soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se 

funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, 

zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu, 

c) zanikla-li odpovědnost soudce, státního zástupce nebo soudního exekutora za kárné 

provinění. 

 

 

§ 15 

 (1) Má-li senát zato, že skutečnosti, které se kárně obviněnému kladou za vinu, mají 

znaky trestného činu nebo přestupku anebo jiného správního deliktu, kárné řízení přeruší a 

věc postoupí příslušnému orgánu; obdobně postupuje i tehdy, dozví-li se, že pro tentýž skutek 

je vedeno proti soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci nebo vedoucímu 

státnímu zástupci trestní stíhání nebo správní řízení. 

 (2) Přerušení kárného řízení trvá do právní moci rozhodnutí orgánu, jemuž byla věc 

postoupena podle odstavce 1. Po právní moci tohoto rozhodnutí senát pokračuje v řízení, má-

li zato, že postih ve správním nebo trestním řízení není dostačující; jinak kárné řízení zastaví. 

 (3) Senát kárné řízení vedené proti kárně obviněnému přeruší též tehdy, bylo-li 

zahájeno řízení podle hlavy čtvrté tohoto zákona. V kárném řízení pokračuje po právní moci 

rozhodnutí v řízení podle hlavy čtvrté tohoto zákona, pokud soudci, předsedovi soudu, 

místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního 

soudu nebo státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci, proti němuž se kárné 

řízení vede, funkce soudce nebo státního zástupce nezanikla. 

§ 22 

 (1) Ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí senátu podle § 19 odst. 1 může soudce, 

předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího 

správního soudu, státní zástupce nebo vedoucí státní zástupce nebo soudní exekutor podat 

návrh na obnovu kárného řízení. 

 (2) Jiný opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí v kárném řízení není 

přípustný. 

 

§ 23 

 (1) Pravomocné rozhodnutí vydané v kárném řízení se založí do osobního spisu 

soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo 

Nejvyššího správního soudu nebo státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce, 

jehož se týká. Na rozhodnutí se nevztahuje povinnost vydat tuto písemnost soudci, předsedovi 

soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího 

správního soudu nebo státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci při zániku jeho 

pracovního vztahu nebo skončení pracovního poměru.
8)
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 (2) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření provede, jde-li o soudce, 

předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího 

správního soudu, příslušný orgán státní správy soudu, k němuž je soudce předseda soudu, 

místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu 

přidělen k výkonu funkce soudce; jde-li o státního zástupce, provede opatření potřebná k 

výkonu uloženého kárného opatření příslušný orgán státní správy státního zastupitelství, k 

němuž je státní zástupce přidělen k výkonu funkce státního zástupce; jde-li o soudního 

exekutora, potřebná opatření provede Ministerstvo spravedlnosti. 

 

§ 24 

 Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření se hledí na 

soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo 

Nejvyššího správního soudu nebo státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce, jako 

by nebyl pro kárné provinění stíhán. Jestliže výkon kárného opatření do té doby neskončil, 

kárný postih se zahlazuje vykonáním kárného opatření. 
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