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VIII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony  
 
 

Ministerstvo 
financí 

K důvodové zprávě 
Vzhledem k tomu, že uvedené nařízení bylo přijímáno na úrovni EU a Česká 
republika se jím musí řídit, měly by být v této části důvodové zprávy 
zrekapitulovány a vyčísleny nároky na státní rozpočet, které budou z aplikace 
nařízení vyplývat a které jsou v důvodové zprávě připouštěny. Současně 
předpokládáme, že Ministerstvo spravedlnosti si uvedené náklady uhradí v rámci 
schváleného rozpočtu kapitoly na r. 2019 a následující. 
 

Vypořádáno 
V rámci důvodové zprávy by měly být 
vyčísleny náklady, které bezprostředně 
plynou z navrhované právní úpravy. 
V rámci důvodové zprávy by tedy 
neměly být vyčíslovány náklady, které 
plynou přímo z nařízení. I přes tuto 
skutečnost byla důvodová zpráva 
doplněna o známé náklady, které 
spočívají v požadavku na posílení 
státních zastupitelství o nová místa 
státních zástupců a administrativního 
aparátu. 
Tyto prostředky budou zohledněny při 
přípravě státního rozpočtu. 
 

Ministerstvo 
financí 

K části třetí – novela trestního zákoníku 
V navrhovaném znění § 260 dáváme ke zvážení odstavec 1 upravit takto: 

Akceptováno 
K obdobné změně došlo ze shodných 
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„(1) Kdo použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zatají doklady nebo podstatné 
údaje, a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků 
pocházejících z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou 
unií nebo jejím jménem anebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu nebo 
umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku pořízeného z rozpočtu 
Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím 
jménem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci.“. 
Důvodem navržené změny je to, že z rozpočtu pocházejí pouze finanční 
prostředky. Jiný majetek může být za tyto prostředky toliko pořízen. 
 

důvodů i v § 260 odst. 2 tr. zák., čímž 
připomínkové místo souhlasí. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 Obecná připomínka 
MPSV požaduje, aby návrh zákona byl doplněn ještě o další části, v nichž by byly 
upraveny změny právních předpisů týkajících se působnosti MPSV ve vztahu 
k evropským pověřeným žalobcům. Jedná se o promítnutí ustanovení čl. 96 odst. 6 
nařízení Rady (EU) 2017/1939 do vnitrostátních právních předpisů, kde jsou 
stanoveny úkoly k zajištění vhodných opatření k zachování práv evropských 
pověřených žalobců. Zde navazujeme na předchozí korespondenci mezi MSp (č.j. 
MSP-688/2015-LO-SP/109 z 7. 12. 2017) a MPSV (č.j. MPSV-2018/2118č-51 
z 31. 1. 2018). MPSV považuje za racionální, aby všechny změny týkající se 
evropských pověřených žalobců byly provedeny souhrnně v rámci jednoho 
zákona  novelizujícího všechny dotčené zákony, nikoliv více zákony 
v samostatných legislativních procesech. Návrhy příslušných změn včetně 
podkladů do důvodové zprávy v příloze připojujeme.  
 

Akceptováno jinak 
Ve spolupráci s připomínkovým místem 
byly dopracovány a do návrhu zařazeny 
novely zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, zákona 
o pojistném na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, zákona o důchodovém 
pojištění, zákona o platu a některých 
dalších náležitostech státních zástupců 
a zákona o nemocenském pojištění. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K čl. I bodu 9 
V tomto bodu se hovoří o informování evropského nejvyššího žalobce „před 

Vysvětleno 
Při dočasném přidělení státního 
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dočasným zproštěním výkonu funkce státního zástupce“, avšak schází zakotvení 
samotného dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce. V § 22 odst. 1 
(případně v jiném ustanovení) by proto mělo být upraveno též dočasné zproštění 
výkonu funkce státního zástupce při dočasném přidělení k úřadu evropského 
veřejného žalobce (srov. též § 34b odst. 1 podle novelizačního bodu 11).  
Dále v navrhovaném § 22 odst. 3 schází, o čem informuje ministr spravedlnosti 
evropského nejvyšší žalobce (stanoví se pouze, kdy ministr spravedlnosti 
informuje, nikoliv však o čem). 
 

zástupce k Úřadu evropského veřejného 
žalobce nedochází k zániku jeho funkce, 
podle současné úpravy státní zástupce 
dočasným přidělením k jiné organizaci 
se sídlem mimo území České republiky 
nepřestává být státním zástupcem, a to 
ani dočasně. Nic proto nebrání 
i takového státního zástupce dočasně 
zprostit výkonu funkce nejen z důvodu 
probíhajícího trestního stíhání, z důvodu 
zahájení řízení o jeho nezpůsobilosti 
vykonávat funkci, ale teoreticky 
i z důvodu kárného řízení, jsou-li 
splněny podmínky podle § 22 odst. 2 
písm. b) a umožňuje-li nařízení o EPPO 
kárně takovéhoto státního zástupce 
žalovat (tj. muselo by se jednat 
o závažné porušení povinností státního 
zástupce, u kterého nařízení nevylučuje 
členskému státu vykonávat disciplinární 
pravomoc a které umožňuje uložit kárné 
opatření odvolání z funkce).  
Jedinou „specialitou“ ve vztahu 
ke státním zástupcům jmenovaným 
do funkce evropských žalobců nebo 
evropských pověřených žalobců je 
povinnost o tomto kroku informovat 
evropského nejvyššího žalobce 
(z nařízení vyplývá povinnost 
informovat evropského nejvyššího 
žalobce v případě, pokud členský stát 
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rozhodne, že vnitrostátního žalobce, 
který byl jmenován do funkce 
evropského pověřeného žalobce, odvolá 
nebo mu uloží disciplinární opatření 
z důvodů, které nesouvisí s jeho 
povinnostmi podle tohoto nařízení, před 
tím, než daný krok učiní – z hlediska 
sledovaného účelu navrhujeme tuto 
informační povinnost vztáhnout 
i na mezitímní rozhodnutí ministra 
spravedlnosti podle § 22 odst. 2 zákona 
o státním zastupitelství). Toto je 
obsahem nového navrhovaného 
ustanovení § 22 odst. 3 zákona 
o státním zastupitelství. 
Jinými slovy – nařízení o EPPO ani 
zákon o státním zastupitelství 
nepředpokládá, že by státní zástupci 
jmenovaní do funkce evropského 
žalobce nebo do funkce evropského 
pověřeného žalobce byli automaticky 
dočasně zprošťováni svých funkcí 
státního zástupce; důvody, pro které 
mohou být výjimečně dočasně funkce 
zproštěni, jsou shodné jako pro jiné 
státní zástupce. Není tedy dán žádný 
důvod, proč vytvářet speciální institut 
„dočasné zproštění výkonu funkce 
státního zástupce při dočasném 
přidělení k Úřadu evropského veřejného 
žalobce“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSB6GBU9CQ)



5 

 

Formulace ustanovení byla po dohodě 
s připomínkovým místem zpřesněna.  
 

Ministerstvo vnitra Nad rámec návrhu – k § 12j zákona č. 283/1993 Sb.: 
Požadujeme ustanovení § 12j doplnit o nový odstavec, který bude zakotvovat, že 
poskytované údaje se zaznamenávají v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup do databáze pro zajištění evidenční 
ochrany, kterou vede Ministerstvo vnitra. Zajištění evidenční ochrany předchází 
souhrn na sebe navazujících činností, které jsou prováděny Ministerstvem vnitra. 
Jelikož dochází k získání citlivých údajů, je nezbytné podle zákona č. 412/2005 
Sb. provádět ochranu osobních údajů evidenčně chráněných osob. 
 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12j zák. o státním 
zastupitelství opravňuje státní 
zastupitelství a nově i evropského 
žalobce či evropského pověřeného 
žalobce, resp. EPPO, vyžádat si 
ze stanovených evidencí určité údaje, 
přičemž nejde o taxativní výčet těchto 
evidencí (přístup k dalším vyplývá ze 
zvláštních předpisů). Neupravuje 
databázi pro zajištění evidenční 
ochrany. 
Pokud připomínka míří na ochranu 
státního zástupce (který ale per se není 
evidenčně chráněnou osobou), pak 
sdružování informací o tom, jaké údaje 
si vyžádal, nijak nechrání jeho osobní 
údaje; údaje jsou kromě toho 
poskytovány státnímu zastupitelství, 
nikoli státnímu zástupci, tj. konkrétně 
o jejich poskytnutí může na základě 
pokynu státního zástupce požádat např. 
právní čekatel. Pokud připomínka míří 
na ochranu jiných evidenčně 
chráněných osob, pak – má-li být někde 
centrálně shromažďováno, jaké údaje 
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jsou z registrů a evidencí uvedených 
v § 12j poskytovány, komu a proč – by 
to mělo být obecně upraveno 
v zákonech upravujících tyto registry 
a evidence, neboť z hlediska ochrany 
evidenčně chráněných osob by mělo být 
podchyceno nejen získání těchto 
informací ze strany státních zástupců, 
ale i ze strany jiných osob.   
 

OKOM K bodu 3 (§ 12g): 
Navrhovaná novelizace § 12g zákona o státním zastupitelství dle našeho názoru 
není provedením čl. 6 nařízení. Pokud je cílem návrhu omezit rozsah spolupráce, 
ke které je (vnitrostátní) státní zastupitelství povinno vůči Úřadu evropského 
veřejného žalobce, je nutno, aby to bylo řádně vykázáno k některému jinému 
ustanovení v nařízení. 
 

Akceptováno, toto ustanovení nebude 
vykazováno jako implementační. 

OKOM K bodu 5 (§ 12i odst. 3): 
Je nutno výslovně uvést, na základě jakého titulu bude mít nejvyšší státní 
zastupitelství přístup k uvedeným údajům. Požadujeme alespoň v důvodové zprávě 
vysvětlit, na základě čeho může nejvyšší státní zastupitelství s uvedenými údaji 
disponovat.  
 

Vysvětleno 
Jak je uvedeno v důvodové zprávě, 
centrální evidence stíhaných osob je 
elektronickým datovým souborem 
osobních údajů, ve kterém se evidují 
vybrané údaje z trestního řízení včetně 
osobních údajů. Tyto informace jsou 
přitom nezbytné pro řádné vedení 
i jiných trestních řízení, např. pro 
posuzování otázky souběhů trestných 
činů nebo recidivy, při úvahách 
o uložení trestů, při posuzování 
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osobnosti pachatele apod., neboť 
umožňují např. zjistit, zda se proti dané 
osobě aktuálně vede jiné trestní řízení. 
Je proto zapotřebí zajistit, aby Centrální 
evidence stíhaných osob byla i nadále 
komplexní databází o všech trestních 
řízení vedených na území České 
republiky, bez ohledu na to, zda dozor 
nad zachováváním zákonnosti 
v přípravném řízení vykonává 
vnitrostátní orgán nebo Úřad 
evropského veřejného žalobce. 
Domníváme se, že takto stanovená 
evidenční povinnost nenarušuje 
nezávislost Úřadu, obdobně, jak ji 
nenarušuje povinnost zasílat informace 
o skončení řízení některým z odklonů 
Rejstříku trestů, povinnost zasílat 
informaci o zahájení stíhání některých 
skupin osob zákonem určeným orgánům 
(např. jde-li o osoby ve služebním 
poměru apod.) aj. 
Skutečnost, že informace ze spisů 
vedených EDP budou obsaženy 
v CESO, neumožňuje nijak řízení 
vedená EPPO ovlivňovat. Naopak 
umožňuje podchytit případnou 
související trestnou činnost (otázka 
společných řízení, vyloučených věcí 
apod.), uložit adekvátní sankce 
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(zejména problém souhrnných trestů) 
apod. 
 

OKOM K bodu 8 (§ 16b odst. 1): 
Novelizace § 16b není provedením čl. 6 odst. 1 nařízení. Naopak, jsme toho 
názoru, že za určitých okolností by navrhované znění § 16b odst. 1 mohlo být s čl. 
6 odst. 1 v rozporu. Není totiž zřejmé, jakým způsobem bude možno stížnost na 
nevhodné chování evropského pověřeného žalobce vyřídit (pokud by byla shledána 
důvodnou). Evropští pověření žalobce totiž nepřijímají žádné pokyny od osoby 
mimo Úřad evropského veřejného žalobce. Požadujeme vysvětlit. 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání 
k připomínce k § 22 odst. 3 a § 27) 
Připomínkové místo s tímto způsobem 
vypořádáním souhlasí. 
 

OKOM K bodům 9 a 10 (§ 22 odst. 3 a § 27): 
Postrádáme provedení úpravy, podle které státního zástupce, který je evropským 
pověřeným žalobcem, může ministr spravedlnosti odvolat nebo mu uložit 
disciplinární opatření bez souhlasu evropského nejvyššího žalobce. Příslušný čl. 17 
odst. 4 nařízení EPPO je totiž více limitující, neboť evropský nejvyšší žalobce 
nemusí souhlasit ani s odvoláním evropského pověřeného žalobce v případech 
nesouvisejících s nařízením EPPO – odvolání může být předmětem přezkumu u 
kolegia. 
Není zřejmé, ze kterého ustanovení nařízení EPPO předkladatel dovozuje 
pravomoc vnitrostátních orgánů vůči evropskému žalobci – tato úprava v nařízení 
je přísnější, než v případě evropských pověřených žalobců, a odvolání na 
vnitrostátní úrovni neumožňuje. 
 

Částečně akceptováno, částečně 
vysvětleno 
Třebaže se předkladatel domnívá, 
že kárně stíhat evropského pověřeného 
žalobce pro porušení povinností 
souvisejících s nařízením není možné, 
mohou se vyskytnout hraniční případy, 
kdy bude sporné, zda porušení 
povinnosti souvisí s činností podle 
nařízení či nikoli. Pro tyto případy se 
úprava doplňuje o povinnost postupovat 
před uložením kárného opatření 
dle nařízení, resp. stanovuje, kdo má 
takto postupovat (v případě dočasného 
zproštění ministr spravedlnosti, 
v případě uložení kárného opatření dle 
zákona o kárném řízení pak kárný 
senát). 
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Nařízení sice výslovně neumožňuje 
ukládání kárných opatření evropskému 
žalobci, avšak tuto možnost ani 
nevylučuje. Ostatně důvody, kterými 
se v recitálu odůvodňuje disciplinární 
pravomoc členských států vůči EDP, 
se uplatní i pro případy evropských 
žalobců (i oni jsou stále státními 
zástupci). Vzhledem k tomu, 
že evropský žalobce bude k výkonu 
funkce v rámci Úřadu pouze dočasně 
přidělen a po celou dobu bude státním 
zástupcem, musí dodržovat obecné 
povinnosti, které pro něj plynou 
ze zákona o státním zastupitelství – 
v praxi se může jednat například 
o chování, které bude snižovat vážnost 
funkce státního zástupce (výtržnosti 
v podnapilosti), neodpovědnou správu 
vlastního majetku, vystupování jako 
rozhodce [porušení povinnosti podle 
§ 24 odst. 2 písm. e) zák. o státním 
zastupitelství)] apod. V normativním 
textu bude zdůrazněno, že jde 
o kárnou odpovědnost státního 
zástupce, který byl jmenován 
do funkce evropského žalobce 
(evropského povřeného žalobce), 
tj. že nejde o zásah do disciplinární 
pravomoci vykonávané podle nařízení 
Kolegiem či Soudním dvorem. 
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Připomínkové místo s tímto způsobem 
vypořádáním souhlasí. 
 

OKOM K bodu 11 (§ 34e): 
V návaznosti na čl. 25 odst. 6 nařízení EPPO postrádáme úpravu, podle které se 
jedná pouze o spory o příslušnost k vyšetřování dle čl. 22 odst. 2 a 3 a čl. 25 odst. 
2 a 3 nařízení EPPO. Jsme toho názoru, že by v implementační úpravě mělo být 
postaveno najisto, že z rozhodování sporů o příslušnost Nejvyšším stáním 
zastupitelstvím jsou vyjmuty spory o příslušnost k čl. 22 odst. 1 nařízení.  
 

Akceptováno 
S novou formulací příslušného ustavení 
připomínkové místo souhlasí 

OKOM Nad rámec předloženého návrhu – k transpozici čl. 4 odst. 3 směrnice 
Čl. 4 odst. 3 směrnice zavádí trestnost zpronevěry, kterou definuje jako jednání 
úřední osoby přímo nebo nepřímo pověřené správou finančních prostředků nebo 
aktiv, která přidělí nebo vyplatí prostředky nebo si přisvojí nebo použije aktiva v 
rozporu s účelem, k němuž jsou určeny, a způsobem, který poškozuje finanční 
zájmy Unie. 
Vykazovanou transpozici ustanoveními § 206, § 220 a § 260 nepovažujeme za 
dostatečnou. Jsme toho názoru, že je nutno v trestním zákoníku výslovně zakotvit 
trestnost nesprávného vyplacení či přidělení prostředků pocházejících z unijních 
rozpočtů nebo jejich použití v rozporu s účelem, k němuž jsou určeny. 
 

Vysvětleno 
Ustanovení § 260 odst. 2 tr. zákoníku 
stanoví, že trestným je neoprávněné 
použití finančních prostředků 
pocházejících z rozpočtu Unie 
a navazujících rozpočtů (nově též 
majetku pořízeného za prostředky 
z těchto Unie) nebo zmenšení zdrojů 
některého ze stanovených rozpočtů. 
V souladu s nejčastěji používanou 
komentářovou literaturou se 
neoprávněným „použitím“ rozumí 
„jakékoli protiprávní jednání 
pachatele, v jehož důsledku nastaly 
výdaje z některého z evropských 
rozpočtů na účely, na něž nebyly 
určeny“ – tj. i přidělení, vyplacení, 
použití – a „zmenšením“ se rozumí 
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„jakékoli protiprávní jednání 
pachatele, v důsledku něhož se sníží 
finanční prostředky, které tvoří příjmy 
některého z evropských rozpočtů, 
anebo k těmto příjmům vůbec nedojde“ 
– tj. též přisvojení. Česká právní úprava 
jde daleko nad rámec požadavků 
směrnice, jelikož k naplnění této 
skutkové podstaty se nevyžaduje, aby 
měl pachatel speciální povinnost 
(subjektem trestného činu podle § 260 
odst. 2 je pachatel obecný, pachatelem 
může být jak fyzická osoba, tak 
právnická osoba), vyžaduje se toliko 
neoprávněné použití nebo zmenšení 
finančních prostředků.  
Samotný znak „úřední osoba“ je 
v souladu s vnitrostátní právní úpravou 
v těchto případech zohledněn jako 
přitěžující okolnost podle § 42 písm.  f) 
tr. zákoníku, přičemž i zde jde naše 
právní úprava nad rámec požadavků 
směrnice, když tuto přitěžující okolnost 
neváže pouze na postavení „úřední 
osoby“, ale postačuje, aby pachatel 
ke spáchání trestného činu zneužil 
svého zaměstnání, postavení nebo 
funkce. 

Nejvyšší státní 
zastupitelství  

zrušení vyšších a nižších polních státních zastupitelství Neakceptováno, připomínka jdoucí 
nad rámec návrhu. 
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Nejvyšší státní 
zastupitelství 

rozšíření okruhu agendových registrů, do kterých má státní zastupitelství přístup Neakceptováno, připomínka jdoucí 
nad rámec návrhu. 
 

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

§ 34b odst. 1 zní:  
„(1) Ke dni jmenování státního zástupce do funkce evropského nejvyššího 
žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného žalobce je státní 
zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského veřejného žalobce. Obdobně to 
platí, plní-li takový státní zástupce i povinnosti státního zástupce podle tohoto 
zákona a je-li zároveň přidělen ke státnímu zastupitelství v České republice. 
Dočasné přidělení trvá po dobu výkonu této funkce“ 
Lze souhlasit s navrženou úpravou dočasného přidělení do funkce evropského 
pověřeného žalobce (evropského žalobce, evropského nejvyššího žalobce), avšak 
s potřebou doplnění druhé věty: „Obdobně to platí, plní-li takový státní zástupce 
i povinnosti státního zástupce podle tohoto zákona a je-li zároveň přidělen 
ke státnímu zastupitelství v České republice.“ Tímto se pokryjí rovněž případy, 
kdy bude funkce evropského pověřeného žalobce vykonávána na určitý částečný 
úvazek, nebude-li nezbytné jej s ohledem na organizační a ekonomické důvody 
zcela vyloučit pro celou agendu, takže souběžně se zachová také funkce státního 
zástupce. 
 

Akceptováno věcně, s návrhem nové 
formulace § 34b odst. 1 zák. o státním 
zastupitelství připomínkové místo 
souhlasí. 

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

změna způsobu zahájení trestního stíhání Neakceptováno, připomínka jdoucí 
nad rámec návrhu. 
 

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

V § 265g odst. 2 větě druhé se za slovo „zástupcem“ vkládají slova „nebo Úřadem 
evropského veřejného žalobce“. 

Obsaženo v novelizačním bodě 16. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSB6GBU9CQ)



13 

 

Jde o tutéž změnu jako v případě § 265g odst. 1 trestního řádu. V platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn a doplňků je tato novelizace uvedena. 
 

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

V § 265o odst. 2 poslední větě se slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo Úřadu 
evropského veřejného žalobce“. 
Jde o tutéž změnu jako v případě § 265p odst. 1 trestního řádu. V platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn a doplňků je tato novelizace uvedena. 
 

Obsaženo v novelizačním bodě 16. 

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Dáváme ke zvážení, zda je vhodné ještě upřesnit pojem „zástupce Úřadu 
evropského veřejného žalobce“ podle § 265r odst. 2 a § 274 trestního řádu. 
Je otázkou, kdo ze struktur Úřadu evropského veřejného žalobce může zastupovat 
trestní věc ve veřejném zasedání o dovolání, resp. stížnosti pro porušení zákona 
konaném v řízení před Nejvyšším soudem, a to v tom smyslu, aby nešlo o jakékoli 
zástupce, třeba i na základě zmocnění o osobu zvnějšku úřadu, tj. mimo 
evropského nejvyššího žalobce, jeho náměstka, evropského veřejného žalobce, 
pověřeného veřejného žalobce. 
 

Akceptováno 

 
V Praze dne 10. 11. 2018 
 
Vypracoval: Mgr. Petr Forejt  
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