
IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

1.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného soudu 

Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného soudu je dána skutečností, že 

řízení vedená podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a 

soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „kárný řád“), jsou vedena 

pouze v jednom stupni (na základě novely kárného řádu provedené zákonem č. 314/2008 Sb. 

účinné dnem 1. 10. 2008), srov. k tomu § 21 kárného řádu. 

Jediným opravným prostředkem je žaloba na obnovu řízení (§ 22 kárného řádu), která je 

ovšem pouze mimořádným opravným prostředkem. Dále je přípustná ústavní stížnost, která 

ovšem není opravným prostředkem, ale návrhem na zahájení nového, speciálního, soudního 

řízení, přičemž přezkum na základě ústavní stížnosti je prováděn z hlediska ochrany ústavně 

zaručených základních práv a svobod; nejde tedy o instanční přezkum v rámci řízení 

vedeného podle kárného řádu. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů 

Nedostatečná efektivita kárných senátů je dána jejich složením. Senáty jsou šestičlenné. 

V řízeních ve věcech soudců jsou složeny (srov. § 4 odst. 1 kárného řádu) ze 3 soudců 

(předseda senátu, jeho zástupce a další soudce) a 3 přísedících (osoby vykonávající jinou 

právnickou profesi): 

− předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu, jeho zástupce je 

soudcem Nejvyššího soudu, 

− další člen senátu z řad soudců je soudcem vrchního, krajského nebo okresního 

soudu, 
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− jde-li o řízení ve věcech soudců rozhodujících ve správním soudnictví, je 

předsedou senátu soudce Nejvyššího soudu a jeho zástupcem soudce Nejvyššího 

správního soudu, 

− mezi přísedícími musí být vždy nejméně jeden státní zástupce, jeden advokát a 

jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu 

přísedících pro řízení ve věcech soudců. 

Ve věcech státních zástupců je složení senátu následující (§ 4a odst. 1 kárného řádu): 

− 2 soudci (předseda senátu a jeho zástupce) a 4 přísedící (osoby vykonávající jinou 

právnickou profesi), 

− předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu a jeho zástupce je 

soudcem Nejvyššího soudu, 

− dva z přísedících jsou státní zástupci, 

− mezi přísedícími, kteří nejsou státními zástupci, musí být vždy nejméně jeden 

advokát a jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání (akademik). 

Ve věcech soudních exekutorů je složení senátu následující (§ 4b odst. 1 kárného řádu): 

− dva soudci (předseda senátu a jeho zástupce) a 4 přísedící (osoby vykonávající 

jinou právnickou profesi), 

− předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu a jeho zástupce je 

soudcem Nejvyššího soudu, 

− dva z přísedících jsou soudní exekutoři, 

− mezi přísedícími, kteří nejsou soudními exekutory, musí být vždy nejméně jeden 

advokát a jedna osoba navržená veřejným ochráncem práv. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody 

Platný právní stav vychází z pojetí kárné odpovědnosti uplatňované v rámci výkonu státní 

správy soudů, srov. § 118 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 

státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
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znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o soudech a soudcích“), správy státního 

zastupitelství, srov. § 13 a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o státním zastupitelství“), a samosprávy soudních 

exekutorů, resp. výkonu dohledu a státního dohledu nad soudními exekutory, srov. § 7 a 

§ 109 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně 

dalších zákonů (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „exekuční řád“ 

nebo také jen „ex. ř.“). 

Koncepčně jsou kárné řízení a kárná odpovědnost určeny k ochraně řádného výkonu 

soudní moci (ve věcech soudců a soudních exekutorů) a k ochraně řádného výkonu 

působnosti státního zastupitelství. Ve vztahu k řízením ve věcech soudců k podstatě a smyslu 

kárného řízení srov. nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. III. ÚS 1067/07 

(odst. 24. odůvodnění in fine) a dále rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu 

ze dne 24. 5. 2017, sp. zn. 16 Kss 1/2017 (odst. 15 odůvodnění), a ze dne 25. 5. 2011, č. j. 13 

Kss 7/2010-137, a ve vztahu k řízením ve věcech státních zástupců srov. rozhodnutí kárného 

senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. 12 Ksz 1/2010 (str. 6 

rozhodnutí a tam citovaná judikatura). 

V kárném řízení jsou ukládána kárná opatření (nikoliv tresty), tedy sankce, jejichž 

prostřednictvím má být prosazen řádný výkon soudní moci resp. působnosti státního 

zastupitelství. 

Současná praxe připouští postup spočívající v tom, že je podán návrh na zahájení kárného 

řízení a pokud kárně obviněný dodatečně splní své povinnosti, jejichž porušení bylo důvodem 

podání návrhu (např. zvýší pracovní výkon a odstraní průtahy), navrhovatel vezme návrh zpět 

a řízení je kárným soudem zastaveno podle § 14 písm. a) kárného řádu. 

Dojde tak k řešení věci na základě dohody (dohody v materiálním smyslu), nicméně 

řízení není meritorně skončeno, případná vina kárně obviněného není zjištěna a kárný soud 

řízení zastaví, aniž by takovou dohodu mezi navrhovatelem a kárně obviněným posuzoval a 

případně schválil. 

Podle platné právní úpravy přitom neexistuje formalizovaný postup, který by umožnil 

meritorní řešení věci vč. zjištění viny kárně obviněného a který by podléhal posouzení ze 

strany kárného soudu. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 
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1.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců) 

Podle platné právní úpravy existuje více orgánů oprávněných podat návrh na zahájení 

kárného řízení ve věcech soudců, srov. § 8 kárného řádu, resp. kárných žalob ve věcech 

soudních exekutorů, srov. § 117 odst. 2 ex. ř. 

Tito navrhovatelé (kární žalobci) mají oprávnění podat návrh, což znamená, že je jejich 

povinností konat (podat návrh), pokud zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že se kárně 

obviněný dopustil kárného provinění, přičemž věc nelze řešit výtkou, srov. k tomu pro řízení 

ve věcech soudců § 128 zákona o soudech a soudcích. 

Zásadně má návrh na zahájení kárného řízení (kárnou žalobu) podat ten navrhovatel 

(kárný žalobce), který má nejlepší přehled o kárně obviněném, resp. jeho činnosti, tedy 

např. ve věcech soudců předseda příslušného soudu, srov. k tomu rozhodnutí kárného senátu 

Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss 8/2013 – 45. Takový postup je 

nejspíše z hlediska procesního racionální. Pouze v odůvodněných případech je vhodnější, aby 

návrh (kárná žaloba) byl podán někým jiným. 

Vztahy mezi orgány oprávněnými podat návrh (kárnou žalobu) však nejsou v tomto 

ohledu blíže upraveny. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení, resp. nemožnost převzetí 

skutkových zjištění z nich vyplývajících 

Kárný řád neobsahuje speciální úpravu přípustnosti důkazů. Podle § 25 kárného řádu 

tedy, nestanoví-li kárný řád jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném 

řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu. 

V praxi se opakovaně vyskytly případy, kdy kárný soud posoudil jako nepřípustný určitý 

důkaz opatřený v trestním řízení, který byl následně převzat do řízení kárného, konkrétně 

důkaz záznamem telekomunikačního provozu podle § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „trestní řád“ nebo 

také jen „tr. ř.“), srov. k tomu např. rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze 

dne 24. 5. 2017, č. j. 16 Kss 1/2017-183. 
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V důsledku nastalé důkazní nouze pak nelze věc náležitě objasnit, přičemž dochází 

k vynesení zprošťujícího rozsudku. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných 

skutečnostech a k důkazům 

Podle platné právní úpravy mají orgány oprávněné podle § 8 kárného řádu podat návrh na 

zahájení kárného řízení ve věcech soudců nebo řízení o způsobilosti soudce vykonávat svou 

funkci nebo oprávněné podle § 117 odst. 2 ex. ř. podat kárnou žalobu přístup v zásadě k těm 

informacím a důkazům, ke kterým mají přístup jakožto orgán státní správy soudů, orgán 

exekutorské samosprávy, resp. orgán státního dohledu a dohledu nad činností soudních 

exekutorů (a exekutorských kandidátů a koncipientů). Dále mají tyto orgány přístup 

k informacím, které jim dobrovolně někdo sdělí (např. cestou stížnosti). 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení o 

způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci 

Kárný řád výslovně neupravuje otázku přípustnosti provedení důkazu v řízení o 

způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci (§ 26 kárného řádu) 

opatřeného pro účely kárného řízení (§ 9 a násl. kárného řádu), resp. převzetí skutkového 

zjištění z takového důkazu provedeného v kárném řízení.  

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.8 Nesporné skutečnosti 

Platná právní úprava též neupravuje možnost upustit od dokazování skutečností, o 

kterých navrhovatel i kárně obviněný prohlásili, že jsou mezi nimi nesporné. 
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V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.9 Doplácení 50% platu v případě odsouzení kárně obviněného, který byl dočasně 

zproštěn výkonu funkce, pro kárné provinění a v případě zastavení kárného řízení 

v důsledku vzdání se funkce kárně obviněného, který byl dočasně zproštěn výkonu 

funkce 

Podle platné právní úpravy je soudci, předsedovi nebo místopředsedovi soudu, 

předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu 

zástupci vypláceno pouze 50% platu, jestliže je dočasně zproštěn výkonu funkce, přičemž je 

proti němu zahájeno kárné řízení, srov. § 100 odst. 2 zákona o soudech a soudcích a § 22 odst. 

2 zákona o státním zastupitelství a § 9 odst. 1 zákona 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. 

Nevyplacená část platu je dodatečně vyplácena také v případě, že kárné řízení je 

zastaveno v důsledku toho, že se kárně obviněný vzdá své funkce. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 

 

1.10 Nutnost podání návrhu na zahájení kárného řízení (kárné žaloby) i v případě 

vedení trestního stíhání 

Podle platné právní úpravy nemá zahájení trestního stíhání, proti téže osobě pro týž 

skutek vliv na běh lhůt pro zánik kárné odpovědnosti a lhůt pro podání návrhu na zahájení 

kárného řízení, resp. kárné žaloby, srov. § 89 zákona o soudech a soudcích a § 116 odst. 14 

ex. ř., § 9 odst. 1 kárného řádu a § 117 odst. 3 ex. ř. 

Lhůty pro zánik kárné odpovědnosti i pro podání návrhu (kárné žaloby) tedy běží bez 

ohledu na případné trestní stíhání. 

V podrobnostech předkladatel odkazuje na závěrečnou zprávu o posouzení dopadů 

regulace (RIA). 
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1.11 Nemožnost kárného postihu v případě vytknutí drobných nedostatků v práci 

(činnosti) a drobných poklesků v chování 

Drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování může orgán státní správy 

soudů, který je oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení, vyřídit tím, že je soudci, 

předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo 

Nejvyššího správního soudu vytkne, je-li to postačující (§ 88a zákona o soudech a soudcích). 

Drobné nedostatky v exekuční a další činnosti soudního exekutora, drobné nedostatky v 

činnosti exekutorského kandidáta nebo exekutorského koncipienta nebo drobné poklesky v 

chování Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora České republiky nebo předseda 

okresního soudu soudnímu exekutorovi, exekutorskému kandidátovi nebo exekutorskému 

koncipientovi písemně vytkne (§ 7a odst. 1 ex. ř.). 

Neprokáže-li se, že soudní exekutor provedl veškerá opatření, která lze po něm 

spravedlivě požadovat při řízení exekutorského úřadu podle § 13 odst. 1 ex. ř., vytkne 

Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora České republiky nebo předseda okresního 

soudu exekutorovi i drobné nedostatky v činnosti nebo drobné poklesky v chování 

exekutorského kandidáta nebo exekutorského koncipienta, kteří jsou jeho zaměstnanci (§ 7a 

odst. 2 ex. ř.). 

Jestliže určitý skutek je posouzen jako drobný nedostatek v práci (činnosti) nebo jako 

drobný poklesek v chování písemně vytknut, vzniká překážka rei iudicatae, resp. je 

aplikována zásada ne bis in idem, a nelze již uložit kárné opatření v kárném řízení 

(srov. např. rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2010, 

č. j. 13 Kss 2/2010-87). 

Vytknutí drobných nedostatků v práci (činnosti) nebo drobných poklesků v chování 

podléhá přezkumu ve správním soudnictví (nikoliv ze strany kárného senátu Nejvyššího 

správního soudu, ten k výtkám přihlíží při rozhodování ve věci případných dalších kárných 

provinění), srov. např. rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 

7. 2018, č. j. 9 As 79/2016-41, rozhodnutí senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 

2015, č. j. 4 As 173/2015-31, rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2015, č. j. 46 A 

20/2015-22. 
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1.12 Oprávnění předsedy okresního soudu podat návrh na zahájení řízení o kárné 

odpovědnosti za kárné provinění soudce jiného okresního soudu 

Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce je oprávněn podat 

předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci jiného 

okresního soudu, srov. § 8 odst. 2 písm. g) kárného řádu. 

Předseda okresního soudu je tedy oprávněn podat návrh proti kterémukoliv soudci téhož 

článku soustavy soudů. 

Podle § 8 odst. 2 písm. c) až e) kárného řádu nemají stejné oprávnění (podat návrh proti 

soudci téhož článku soustavy soudů) předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního 

soudu, ani předsedové vrchních a krajských soudů. 

 

1.13 Zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného řízení ve věcech 

soudců a státních zástupců 

Předkladatel navrhuje zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného 

řízení podle § 9 odst. 1 kárného řádu v délce 3 let od spáchání kárného provinění. Jde o lhůtu 

stanovenou pro řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

Nadále bude stanovena subjektivní lhůta pro podání návrhu 6 měsíců ode dne, kdy se 

navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, podle § 9 odst. 1 

kárného řádu, stanovená pro řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

Lhůta pro podání kárné žaloby proti soudním exekutorům a exekutorským kandidátům a 

koncipientům stanovená § 117 odst. 3 ex. ř. zůstává zachována. 

Zůstávají zachovány též lhůty pro zánik kárné odpovědnosti ve věcech soudců, státních 

zástupců a soudních exekutorů, resp. i v případě exekutorských kandidátů a koncipientů. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů právní úpravy 

2.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného soudu 

Jako řešení problému nedostatečného přezkumu rozhodnutí kárného soudu bylo zvoleno 

znovuzavedení řádného opravného prostředku, a to odvolání. Navrhovaná právní úprava 

vychází z právní úpravy obsažené v kárném řádu ve znění účinném do 30. 9. 2008 

(do účinnosti novely provedené zákonem č. 314/2008 Sb.) jen s nezbytnými změnami. 
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Tyto změny spočívají v tom, že bude zohledněno, že v r. 2009 byli kárné pravomoci 

kárného soudu podřízeni také soudní exekutoři, bude zohledněno navrhované zavedení 

dohody o vině a kárném opatření a podmíněného zastavení kárného řízení, a bude zohledněno 

zavedení rozhodování o námitkách proti rozhodnutí o dočasném pozastavení výkonu funkce 

podle § 13a kárného řádu. 

Navrhovaná právní úprava tedy bude založena na odkladném a devolutivním účinku 

odvolání, odvolací lhůta má činit 15 dnů, odvolání má být přípustné proti rozhodnutí senátu i 

předsedy senátu (až na výjimky), subjektivně přípustné bude odvolání pro kárně obviněného a 

ve prospěch i v neprospěch kárně obviněného pro navrhovatele a dle profese kárně 

obviněného i pro další subjekty. 

 

2.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů 

Navrhovaná právní úprava obsahuje nižší počet členů senátu (oproti současným šesti jsou 

navrhovaný prvostupňové senáty o čtyřech členech a druhostupňové senáty o třech členech). 

Počet členů senátu, kteří nejsou soudci, ale zastávají jiná právnická povolání, má být 

nižší. 

Je navrhováno, aby způsob kreace senátů byl v zásadě převzat ze současné právní úpravy. 

Podstatným rysem právní úpravy tak i nadále má být zapojení více subjektů do kreace senátů. 

Má být tedy zachován systém návrhů na zařazení kandidátů do seznamu soudců a do seznamu 

přísedících. 

 

2.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody 

Navrhuje se převzít do právní úpravy dohodu o vině a kárném opatření (tedy v zásadě 

obdoba dohody o prohlášení viny a přijetí trestu), kdy kromě případů, kdy návrhem na 

schválení dohody o vině a kárném opatření bude zahájeno samotné kárné řízení (viz 

navrhovaný § 9 odst. 3 kárného řádu), dále bude možné takovou dohodu uzavřít i v průběhu 

kárného řízení (viz § 13 odst. 2 kárného řádu) i v průběhu ústního jednání (viz § 17 odst. 6 

kárného řádu), a podmíněného zastavení kárného řízení (tedy v zásadě obdoba podmíněného 

zastavení trestního stíhání podle § 307 a násl. tr. ř.). Nezbytné úpravy (rozdíly) jsou 

navrhovány pouze za účelem přizpůsobení obou institutů kárnému řízení. 
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Se zavedením dohody o vině a kárném opatření a podmíněného zastavení kárného řízení 

souvisí i navrhovaná změna v § 17 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o 

změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o odpovědnosti státu za škodu“). Podle 

uvedeného ustanovení (v současném znění) stát může požadovat regresní úhradu pouze tehdy, 

pokud byla vina soudce nebo státního zástupce zjištěna v kárném nebo trestním řízení. 

Navrhuje se proto výslovně stanovit, že stát může požadovat regresní úhradu také 

v případech, kdy dosud nelze hovořit o zjištění viny v kárném nebo trestním řízení, tedy 

v případech, kdy bylo kárné nebo trestní řízení podmíněně zastaveno anebo byl v rámci 

trestního řízení podmíněně odložen návrh na potrestání nebo schváleno narovnání. 

V případech, kdy dojde ke schválení dohody o vině a kárném opatření v kárném řízení nebo 

dohody o prohlášení viny a přijetí trestu v trestním řízení, jde o zjištění viny v kárném nebo 

trestním řízení. 

 

2.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců) 

Předkladatel navrhuje, aby problém nedostatečné aktivity některých navrhovatelů 

(kárných žalobců) byl řešen tak, aby níže postavený navrhovatel (kárný žalobce), který má 

nejlepší přístup k informacím o rozhodných skutečnostech a k důkazům, byl v zásadě tím, kdo 

podá návrh (kárnou žalobu). Musí však současně zůstat zachována možnost výše postaveného 

navrhovatele (kárného žalobce) konat nezávisle na níže postaveném navrhovateli (kárném 

žalobci). 

Navrhuje se proto, aby výše postavení navrhovatelé (kární žalobci) byli oprávněni 

(nikoliv povinni) uložit níže postavenému navrhovateli (kárnému žalobci) provedení šetření 

skutečností nasvědčujících tomu, že bylo spácháno kárné provinění, resp. že soudce nebo 

státní zástupce není způsobilý vykonávat svou funkci. 

Navrhovatel (kárný žalobce), kterému bylo uloženo provést šetření, bude mít povinnost o 

výsledku šetření vč. případného záměru podat návrh (kárnou žalobu) informovat navrhovatele 

(kárného žalobce), který provedení šetření uložil, a předat mu podklady nebo jejich kopie. 

Nebude tak dotčeno oprávnění žádného z navrhovatelů (kárného žalobce) podat návrh 

(kárnou žalobu), zároveň však budou vytvořeny podmínky pro to, aby návrh (kárnou žalobu) 

podal ten, u nějž je to nejspíše procesně racionální. 
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2.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení, resp. nemožnost převzetí 

skutkových zjištění z nich vyplývajících 

Navrhuje se, aby v řízení podle kárného řádu byly přípustné všechny důkazy bez 

speciálních omezení, která by se vztahovala na řízení podle kárného řádu. Pokud je tedy 

určitý důkaz opatřený v jiném řízení vedeném jiným orgánem veřejné moci, má být přípustný 

i v řízení podle kárného řádu (vč. záznamu odposlechů podle § 88 tr. ř.). 

Výše uvedená navrhovaná úprava je odůvodněna požadavkem na úplné a pravdivé 

objasnění skutkového stavu (na zjištění materiální pravdy). 

 

2.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných 

skutečnostech a k důkazům 

Navrhovaná právní úprava (ta se týká řízení ve věcech soudců, soudních exekutorů a 

exekutorských kandidátů a koncipientů) je založena na tom, že navrhovatelé (kární žalobci) 

budou mít přístup i k dalším informacím a důkazům, než k těm, ke kterým mají přístup, 

protože jsou orgány státní správy soudů nebo orgány exekutorské samosprávy, resp. orgány 

státního dohledu a dohledu nad činností soudních exekutorů (a exekutorských kandidátů a 

koncipientů). 

Navrhovatelé (kární žalobci) mají mít nově přístup též ke všem informacím a důkazům 

opatřeným jinými orgány veřejné moci pro účely jimi vedených řízení (vč. záznamu 

odposlechů podle § 88 tr. ř.). Ochrana utajovaných informací podle zvláštního právního 

předpisu a ochrana povinnosti mlčenlivosti (např. v případě advokátů) však zůstane 

zachována. 

 

2.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení o 

způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci 

Navrhuje se, aby důkazy opatřené pro účely kárného řízení byly přípustné i v řízení o 

způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci (a naopak). Není žádného 

rozumného důvodu pro jiné řešení. 
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2.8 Nesporné skutečnosti 

Navrhuje se, aby kárný soud mohl rozhodnout, že bude upuštěno od dokazování 

skutečností, které jsou mezi navrhovatelem a kárně obviněným nesporné, pokud není 

závažného důvodu pochybovat o prohlášení navrhovatele a kárně obviněného o nespornosti 

skutečností. 

Touto úpravou se sleduje rychlost a tím i účinnost kárného řízení při současném šetření 

procesních práv subjektů řízení. 

 

2.9 Doplácení 50% platu v případě odsouzení kárně obviněného, který byl dočasně 

zproštěn výkonu funkce, pro kárné provinění a v případě zastavení kárného řízení 

v důsledku vzdání se funkce kárně obviněného, který byl dočasně zproštěn výkonu 

funkce 

Předkladatel navrhuje, aby soudcům a státním zástupcům, kterým byl pozastaven výkon 

funkce, nebyl doplácen plat v případě, že kárné řízení bylo zastaveno v důsledku toho, že 

kárně obviněný se vzdal v průběhu řízení funkce. Kárně obviněný však má mít právo požádat, 

aby bylo v řízení pokračováno – má tak mít možnost usilovat o doplacení platu. Zároveň 

může usilovat o vydání zprošťujícího rozhodnutí. 

Pokud funkce kárně obviněného nezanikla v důsledku vzdání se funkce, ale na základě 

jiných skutečností, nárok na doplacení platu zůstává nedotčen. 

Právo kárně obviněného požádat o pokračování v řízení je nicméně navrhováno pro 

všechny případy zániku funkce (kromě úmrtí a prohlášení za mrtvého), tedy nejen v případě 

vzdání se funkce, aby nevznikl nedůvodný rozdíl mezi jednotlivými případy zániku funkce 

spočívající v tom, že možnost usilovat o zprošťující rozhodnutí nebyla dána jen v případě 

vzdání se funkce. 

 

2.10 Nutnost podání návrhu na zahájení kárného řízení (kárné žaloby) i v případě 

vedení trestního stíhání 

Předkladatel navrhuje, aby zahájením trestního stíhání proti též osobě a pro týž skutek 

došlo k přerušení lhůt pro zánik kárné odpovědnosti dle § 89 zákona o soudech a soudcích a 

§ 116 odst. 14 ex. ř. a pro podání návrhu na zahájení kárného řízení (kárné žaloby) dle § 9 
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odst. 1 kárného řádu a § 117 odst. 3 ex. ř.. Skončením takového trestního stíhání počnou běžet 

lhůty nové. 

Nebude tedy nutné – za účelem zachování lhůt – podávat návrh na zahájení kárného 

řízení (kárnou žalobu) a přerušit kárné řízení podle § 15 kárného řádu. 

 

2.11 Nemožnost kárného postihu v případě vytknutí drobných nedostatků v práci 

(činnosti) a drobných poklesků v chování 

Je navrhováno nahradit dosavadní úpravu výtky podle § 88a zákona o osudech a soudcích 

a § 7a ex. ř. tak, aby nevznikla překážka věci rozhodnuté v případě řešení věci mimo rámec 

kárného řízení s následným možným přezkumem ve správním soudnictví. 

Předkladatel navrhuje, aby soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda 

kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu a soudní exekutor a exekutorský 

kandidát a koncipient, jenž se dopustil kárného provinění, které je méně závažné, byli 

upozorněni k tomu příslušným orgánem na možnost podání návrhu na zahájení kárného řízení 

(kárné žaloby) v případě opětovného kárného provinění. 

Pokud se tedy tatáž osoba dopustí dalšího kárného provinění, je možné podat návrh na 

zahájení kárného řízení (kárnou žalobu) také pro kárné provinění, které bylo důvodem 

upozornění (srov. § 128 zákona o soudech a soudcích). Nevzniká tak překážka věci 

rozhodnuté (pro vždy) a zároveň ovšem není možné, aby jeden navrhovatel (kárný žalobce) 

upozornil na možnost podání návrhu (kárné žaloby) a jiný kárný žalobce bez dalšího (bez 

opětovného spáchání kárného provinění) podal návrh na zahájení kárného řízení (kárnou 

žalobu). 

Upozornění není kárným opatřením, resp. není sankcí. Sankce nastoupí až případně na 

základě rozhodnutí kárného soudu. Upozornění na možnost podání návrhu na zahájení 

kárného řízení (kárné žaloby) tedy není přezkoumatelné ve správním soudnictví, resp. podle 

části páté občanského soudního řádu.  

Přezkoumání důvodů upozornění však bude umožněno v rámci soustavy orgánů státní 

správy soudů, resp. orgánů státního dohledu a dohledu nad činností soudních exekutorů a 

exekutorských kandidátů a koncipientů. 
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2.12 Oprávnění předsedy okresního soudu podat návrh na zahájení řízení o kárné 

odpovědnosti za kárné provinění soudce jiného okresního soudu 

Předkladatel navrhuje, aby předseda okresního soudu nebyl oprávněn podat návrh na 

zahájení řízení proti soudci jiného okresního soudu. 

 

2.13 Zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného řízení ve věcech 

soudců a státních zástupců 

Předkladatel navrhuje zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného 

řízení podle § 9 odst. 1 kárného řádu v délce 3 let od spáchání kárného provinění. Jde o lhůtu 

stanovenou pro řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Navrhovaná právní úprava je výsledkem revize platného právního stavu. Návrh 

představuje řešení jednotlivých problému identifikovaných předkladatelem na základě 

vyhodnocení současné aplikační praxe. Pokud by navrhovaná právní úprava nebyla přijata, 

tyto problémy by v praxi přetrvávaly. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

4.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného soudu 

Současná právní úprava, založená na novele kárného řádu provedené zákonem 

č. 314/2008 Sb., podle které jsou řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů vedena v jednom stupni, byla Ústavním soudem shledána jako souladná s ústavním 

pořádkem zejména z hlediska práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních 

práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) (dále také jen „Listina“), 

srov. k tomu rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09. 

Z výše citovaného rozhodnutí vyvozuje předkladatel závěr, že není povinností 

zákonodárce stanovit přípustnost odvolání v řízeních ve věcech soudců, státních zástupců a 

soudních exekutorů, nýbrž jde pouze o možnost, ke které může zákonodárce přikročit. 
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Zavedení přípustnosti odvolání v řízeních ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů tedy je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

4.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů 

Předkladatel navrhuje řešit problém nedostatečné efektivity kárných senátů jejich jiným 

složením. 

Ústavní soud se ve svém rozhodnutí ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09, zabýval též 

otázkou složení senátů a způsobem jejich kreace, jak jsou upraveny kárným řádem na základě 

novely kárného řádu provedené zákonem č. 314/2008 Sb. (dle názoru předkladatele se závěry 

vyplývající z tohoto rozhodnutí vztahují též na kárné senáty Nejvyššího správního soudu 

rozhodující ve věcech soudních exekutorů vč. právní úpravy stanovené na základě novely 

kárného řádu provedené zákonem č. 286/2009 Sb.). V uvedeném rozhodnutí dospěl Ústavní 

soud k těmto závěrům (odst. 60. odůvodnění): 

„60. Kárný senát Nejvyššího správního soudu je dle názoru Ústavního soudu "soudem" 

ve smyslu ustanovení čl. 6 Úmluvy i (a to zejména) čl. 81 Ústavy, na kterémžto závěru nic 

nemění ani skutečnost, že jeho členy nejsou pouze soudci tohoto soudu, nýbrž i soudci jiných 

soudů a zástupci dalších právnických profesí. Kárný senát Nejvyššího správního soudu totiž 

naplňuje formální i materiální znaky soudu. Pokud jde o znaky formální, považuje Ústavní 

soud za nutné zmínit především to, že kárný senát je organizačně součástí Nejvyššího 

správního soudu a jeho předsedou je vždy soudce (Nejvyššího správního soudu či Nejvyššího 

soudu). Stran znaků materiálních pak Ústavní soud poukazuje na existenci systémových 

garancí nezávislosti a nestrannosti, jež se vztahují na kárný senát Nejvyššího správního soudu 

stejně jako na soud složený pouze ze soudců, což zákonodárce reflektuje zejména v ustanovení 

§ 5 a § 6 napadeného zákona. Možnost, aby se rozhodování soudů účastnili vedle soudců i 

další občané, ostatně plyne již z ustanovení čl. 94 odst. 2 Ústavy; samotný fakt, že je soudní 

senát složen jak ze soudců, tak z přísedících, tudíž ex constitutione není způsobilý zamezit 

kvalifikaci takového senátu jako "soudu". Ani sám Ústavní soud nikdy v minulosti 

nezpochybnil kvalifikaci senátů složených ze soudců a přísedících jako "soudů" a z vyložených 

důvodů tak nečiní ani v této věci.“ 

Právní úprava navrhovaná předkladatelem je s výše citovanými závěry v souladu. 

Předsedou senátu je vždy soudce (Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu), počet 

přísedících (ti nejsou soudci) se dokonce snižuje (v odvolacím senátu, který jedná a rozhoduje 
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ve věcech soudců, nemá být přísedící dokonce žádný). Způsob kreace je v zásadě zachován, 

případné změny jsou pouze parametrického rázu při současném zachování podstaty právní 

úpravy. Dále platí, že účast přísedících, kteří jsou příslušníky téže profese jako kárně 

obviněný, není na újmu nezávislosti a nestrannosti kárného soudu, v podrobnostech srov. 

rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 336/05. Pokud je tedy zachován 

prvek právní úpravy spočívající v tom, že ve věcech státních zástupců je členem senátu též 

přísedící státní zástupce (a ve věcech soudních exekutorů přísedící z řad soudních exekutorů), 

není taková právní úprava v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. 

Navrhovaná právní úprava je tedy v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

4.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody 

Daný problém předkladatel navrhuje řešit prostřednictvím dohody o vině a kárném 

opatření a podmíněného zastavení kárného řízení. 

Tyto instituty jsou převzaty z trestního řízení a nelze v jejich případě hovořit o rozporu 

s ústavním pořádkem, neboť představují pouze odlišnou procesní formu realizace účelu 

trestního řízení, resp. kárného řízení. 

Navrhovaná právní úprava je proto i v tomto ohledu v souladu s ústavním pořádkem 

České republiky. 

 

4.4 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení, resp. nemožnost převzetí 

skutkových zjištění z nich vyplývajících 

Předkladatel navrhuje daný problém řešit tak, že v kárném řízení bude možné provést 

důkazy všemi důkazy, které opatřily orgány veřejné moci pro účely jimi vedených řízení. 

Tato navrhovaná právní úprava zahrnuje i záznam telekomunikačního provozu podle § 88 

tr. ř. opatřený v rámci přípravného trestního řízení, resp. všech důkazů opatřovaných 

v trestním řízení v kvalifikovaném režimu, tedy na základě povolení nebo příkazu soudce 

nebo státního zástupce. 

Důkazy opatřené jinými orgány veřejné moci jsou však těmito orgány opatřovány podle 

zvláštní právní úpravy, včetně trestního řádu, přičemž tato zvláštní právní úprava zůstává 

nedotčena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBBAJP7UY)



17 

Zůstávají tak nedotčeny garance stanovené ve zvláštních právních úpravách. V kárném 

řízení (potažmo i v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci) 

tak mají být přípustné důkazy, kterými již orgány veřejné moci disponují, žádné nové důkazy 

nemají být opatřovány pro účely řízení vedených podle kárného řádu. 

Obdobná právní úprava je obsažena v zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „daňový řád“), srov. zejména § 93 odst. 2 daňového řádu, 

přičemž v daňovém řízení jsou běžně prováděny důkazy opatřené pro účely trestního řízení 

včetně přepisů odposlechů telefonních hovorů, srov. k tomu např. rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 22. 7. 2009, č. j. 1 Afs 19/2009-57 (jde o rozhodnutí podávající 

výklad předchozí právní úpravy obsažené v § 31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, která po obsahové stránce v podstatných rysech 

odpovídá platné právní úpravě obsažené v § 93 daňového řádu). 

Závěr, že v daňovém řízení mohou k objasnění věci  sloužit prakticky jakékoliv důkazy 

vyjma těch, které byly získány v rozporu s právními předpisy, je přijímán i judikaturou 

Ústavního soudu, srov. k tomu rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. II. ÚS 

664/04, ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. I. ÚS 2468/15, a ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 2708/15. 

Předkladatel tak uzavírá, že návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

4.5 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných 

skutečnostech a k důkazům 

Problém nedostatečného přístupu navrhovatelů (kárných žalobců) k informacím a 

k důkazům má být dle návrhu řešen tak, že navrhovatelé (kární žalobci) budou mít přístup do 

spisů vedených jinými orgány veřejné moci (tento návrh se týká navrhovatelů ve věcech 

soudců a kárných žalobců ve věcech soudních exekutorů a též exekutorských kandidátů a 

koncipientů v kárných řízeních vedených podle exekučního řádu s tím, že přístup do spisů 

jiných orgánů veřejné moci nebudou mít orgány Exekutorské komory České republiky). 

Jde tedy opět o řešení, které je obdobou právní úpravy obsažené v daňovém řádu, 

předkladatel proto odkazuje na výklad uvedený výše. 

Na základě výše uvedeného předkladatel uzavírá, že návrh je v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBBAJP7UY)



18 

4.6 Doplácení 50% platu v případě odsouzení kárně obviněného, který byl dočasně 

zproštěn výkonu funkce, pro kárné provinění a v případě zastavení kárného řízení 

v důsledku vzdání se funkce kárně obviněného, který byl dočasně zproštěn výkonu 

funkce 

Nově nemá být dopláceno 50% v případě soudců a státních zástupců, kteří byli dočasně 

zproštěni výkonu funkce, a bylo s nimi vedeno kárné řízení, které bylo zastaveno v důsledku 

vzdání se funkce kárně obviněným. Jde tedy o zásah do vlastnického práva kárně obviněného, 

který nebyl odsouzen pro kárné provinění a plat mu nemá být doplacen, přestože vykonal své 

oprávnění vzdát se funkce. 

Tato okolnost je však řešena tím, že kárně obviněný má možnost – i poté, kdy nastane 

právní skutečnost, která je důvodem zastavení kárného řízení – dosáhnout pokračování 

kárného řízení a jeho dokončení. Kárně obviněný tedy má možnost usilovat o zprošťující 

rozhodnutí. 

Na základě výše uvedeného předkladatel uzavírá, že návrh je v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky. 

 

4.7 Nemožnost kárného postihu v případě vytknutí drobných nedostatků v práci 

(činnosti) a drobných poklesků v chování 

Navrhovaná právní úprava má za cíl nastolit právní stav, kdy soudce, předseda nebo 

místopředseda soudu nebo předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního 

soudu, soudní exekutor nebo exekutorský kandidát nebo koncipient nemá být při méně 

závažném kárném provinění postižen – má být pouze upozorněn na možnost podání návrhu 

na zahájení kárného řízení, resp. kárné žaloby – nicméně při opětovném kárném provinění má 

být dána možnost podání návrhu na zahájení kárného řízení (kárné žaloby) i pro méně 

závažné kárné provinění, které bylo důvodem upozornění. 

Pokud tedy bylo v minulosti judikováno, že nelze uložit kárné opatření pro deliktní 

jednání, které bylo vytknuto podle § 88a zákona o soudech a soudcích a podle § 7a ex. ř., pro 

porušení zásady ne bis in idem, srov. k tomu čl. 40 odst. 5 Listiny a např. rozhodnutí kárného 

soudu ze dne 21. 1. 2019, č. j. 11 Kss 7/2018 – 207. 

V případě navrhované právní úpravy však k postihu naopak docházet nemá, nelze tedy 

dovozovat, že by nová právní úprava byla v rozporu se zásadou ne bis in idem, tedy 
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s ústavním pořádkem České republiky Ze stejného důvodu (nedochází k postihu) nelze dle 

názoru předkladatele spatřovat rozpor s ústavním pořádkem ani v tom, že upozornění nemá 

být přezkoumatelné soudem (má však být přezkoumatelné v rámci soustavy orgánů státní 

správy soudů, resp. v rámci exekutorské samosprávy a orgány státního dohledu a dohledu nad 

činností soudních exekutorů a exekutorských kandidátů a koncipientů). 

 

4.8 Ostatní 

Pokud jde o ostatní řešené problémy (tedy nemožnost provedení důkazů opatřených pro 

účely kárného řízení v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci, 

nesporné skutečnosti, nutnost podání návrhu na zahájení kárného řízení (kárné žaloby) i 

v případě vedení trestního řízení (trestního stíhání), oprávnění předsedy okresního soudu 

podat návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti za kárné provinění soudce jiného 

okresního soudu a nedostatečná aktivita některých navrhovatelů, resp. kárných žalobců, 

zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného řízení ve věcech soudců a 

státních zástupců) předkladatel neshledává v navrhované právní úpravě žádný ústavněprávní 

přesah, navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v plně v souladu s právem Evropské unie 

 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

Pokud jde o soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami závaznými 

pro Českou republiku, lze odkázat na bod 4. obecné části důvodové zprávy, navrhovaná 

právní úprava se dotýká zejména práva na spravedlivý proces, zásady ne bis in idem a práva 

vlastnit majetek, srov. Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod 

(č. 209/1992 Sb.), čl. 6 a čl. 1 dodatkového protokolu č. 1. Navrhovaná právní úprava je 

v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
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Pokud jde o právně nezávazná mezinárodní doporučení, předkladatel odkazuje na 

IX. doporučení Skupiny GRECO (Skupina států proti korupci) Rady Evropy dle zprávy o 

plnění doporučení České republiky (Prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, 

soudcům a státním zástupcům), čtvrté hodnotící kolo1, podle kterého by Česká republika měla 

umožnit soudcům podat odvolání proti kárným rozhodnutím včetně rozhodnutí o odvolání 

z funkce (str. 10, bod 50. a násl. zprávy). Toto doporučení má být na základě předloženého 

návrhu splněno. 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

a na podnikatelské prostředí České republiky se odvíjí od poměrně nízkého počtu řízení ve 

věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (řádově desítky řízení ročně) a od 

poměrně nízkého počtu udělených výtek a provedených šetření (též řádově desítky případů 

ročně). V případě státního rozpočtu očekává předkladatel náklady ve výši jednotek miliónů 

korun českých, v podrobnostech viz závěrečná zpráva o posouzení dopadů regulace (RIA). 

Dopady na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky předkladatel 

nepředpokládá. 

Předkladatel též nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí, neboť orgánům oprávněným 

podat návrh na zahájení řízení ve věcech soudců, resp. některým kárným žalobcům ve věcech 

soudních exekutorů a exekutorských kandidátů a koncipientů mají být zpřístupněny spisy 

vedené jinými orgány veřejné moci.  
                                                 

1 Dostupné online z https://www.justice.cz/documents/12681/1849546/23_2019-OSZ-
KOR_1_Priloha_1_GRECO_zprava_o_plneni_doporuceni_ctvrte_kolo_final.pdf/952d3e77-417f-427f-83fa-
4c29ed9d23b3, citováno dne 29. 3. 2019. 
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Tyto spisy vedené jinými orgány veřejné moci mohou obsahovat (zpravidla obsahují) 

informace týkající se osobnostní integrity a soukromého chování fyzických osob, resp. osobní 

údaje fyzických osob. 

Do těchto spisů však budou mít přístup nově navrhovatelé (někteří kární žalobci), kteří 

jsou též orgány veřejné moci a takto získané informace se stanou součástí jimi vedených spisů 

a bude s nimi takto nakládáno. Nedojde tedy ke snížení ochrany osobních údajů v rámci jejich 

zpracování. Dále v případě, že budou takto získané informace a důkazní prostředky použity 

v řízení podle kárného řádu, budou k nim mít přístup též další procesní subjekty, resp. 

v rozsahu veřejnosti ústního jednání a v rámci zveřejnění rozhodnutí též další osoby 

(veřejnost). Tato skutečnost je však vlastní soudnímu řízení a je důsledkem požadavku, aby 

justice nebyla justicí kabinetní. 

Tento návrh zákona je tedy plně v souladu s právními předpisy České republiky i 

Evropské unie upravujícími ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky CIA: 

(1) Přiměřenost 

Navrhovaná novela je v souladu s ústavním zmocněním a odpovídá svým rozsahem 

právní úpravě předmětné problematiky, je tedy rozsahem a obsahem přiměřená předmětu 

úpravy.  

Nedochází k neúměrnému rozšiřování kompetencí orgánů veřejné správy (veřejné moci), 

neboť navrhovaná právní úprava vychází z dosavadních kompetencí dotčených orgánů 

(např. navrhované zavedení dvojinstančnosti řízení vedených podle kárného řádu, kdy nový 

kárný soud – Nejvyšší soud – bude rozhodovat nově v kárných věcech, nicméně stále jde o 

soudní rozhodování). 

Navrhovaná právní úprava má přispět ke zvýšení objektivity a transparentnosti řízení 

vedených podle kárného řádu, má přispět k vyšší objektivitě při zjišťování a prokazování 

skutečností zakládajících kárné provinění a má přispět k potlačení negativních jevů 

spojených, v jednotlivých případech, s činností soudců, některých soudních funkcionářů, 

státních zástupců, soudních exekutorů, příp. exekutorských kandidátů a koncipientů, a to jevů 

případně i korupčního rázu. 
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(2) Efektivita 

Regulace stanovené novelou zákona bude možné efektivně implementovat. Ministerstvo 

spravedlnosti je schopné kontrolovat a vynucovat dodržování takové regulace. 

Největší rizika jsou spojována s případnými průtahy v řízeních vedených podle kárného 

řádu, čemuž se předkladatel snaží čelit vhodnou úpravou kasace v odvolacím řízení (pokud by 

bylo napadené rozhodnutí zrušeno, odvolací soud ve věci sám rozhodne). 

 

(3) Odpovědnost 

Návrh určuje kompetentní orgány, které v dané věci rozhodují. Návrh přitom vychází 

z dosavadního právního stavu v maximální možné míře.  

Kompetentními orgány jsou především navrhovatelé (kární žalobci), kteří jsou orgánem 

státní správy soudů, správy státního zastupitelství, resp. orgánem exekutorské samosprávy a 

státního dohledu a dohledu nad činností soudních exekutorů a exekutorských kandidátů a 

koncipientů, dále jsou kompetentními orgány kárné soudy. 

 

(4) Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Možnost účinné obrany proti nesprávnému postupu se zásadně posiluje (zavedení 

dvojinstančnosti), přezkoumání je zachováno (byť v jiné formě) též v případě nové úpravy 

nahrazující písemnou výtku, kontrolní mechanismy jsou zachovány též v případě dohody o 

vině a kárném opatření a podmíněného zastavení kárného řízení, a to v podobě schvalování 

kárným soudem. 

Fyzické osoby, které budou vykonávat činnosti na základě předloženého návrhu, jsou 

zejména soudci, zástupci dalších právnických profesí, funkcionáři státní správy soudů, 

státního zastupitelství a exekutorské samosprávy a pracovníci předkladatele ve služebním 

nebo pracovním poměrů. Činnost těchto osob je podrobně upravena právními předpisy, 

případně dalšími – pro tyto osoby právně závaznými – pravidly. Vůči těmto osobám lze 

vyvozovat odpovědnost (trestní, kárnou, majetkoprávní apod.). 
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

K bodu 2 (§ 1) 

Změny navržené v § 1 jsou dány navrhovaným znovuzavedením dvou stupňů řízení, dále 

mají změny vést ke zpřehlednění. 

 

K bodům 3 až 6 

Je navrhováno znovuzavedení řízení ve dvou instancích, čemuž odpovídá změna 

označení části první hlavy II a dále nové znění § 3. 

 

K § 3 

K odstavci 1 

Ust. § 3 odst. 1 má nově stanovovat, že v řízení podle kárného řádu jednají a rozhodují 

kárné soudy. 

Řízeními podle kárného řádu jsou řízení ve věcech: 

− soudců, kterými jsou řízení o 

− kárné odpovědnosti za kárné provinění soudce, 

− kárné odpovědnosti za kárné provinění předsedy a místopředsedy soudu a 

předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, 

− způsobilosti soudce vykonávat svou funkci, 

− státních zástupců, kterými jsou řízení o 

− kárné odpovědnosti za kárné provinění státního zástupce, 

− způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci. 

− soudních exekutorů, kterými jsou řízení o kárné odpovědnosti za kárné provinění 

soudního exekutora. 

Pro řízení o kárné odpovědnosti používá kárný řád též termín „kárné řízení“. 
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Kárný soud je označení pro soud, který je příslušný pro jednání a rozhodování v řízení 

podle kárného řádu. 

Kárné soudy jsou specifické zejména tím, že jednají a rozhodují v senátech, jejichž 

složení a způsob kreace jsou upraveny speciálně, a to tak, aby se na rozhodování podíleli 

speciálně vybraní soudci různých soudů, resp. speciálně vybraní přísedící, kterými jsou 

příslušníci některých dalších tradičních právnických profesí (srov. k tomu dále § 4 a násl.). 

Kárné soudy jsou tak, vzhledem ke složení senátů a způsobu jejich kreace, spíše jakýmisi 

správci kárného soudnictví. 

 

K odstavci 2 

Řízení má být dvoustupňové. Je navrhováno, aby prvostupňovým soudem byl Nevyšší 

soud a druhostupňovým soudem byl Nejvyšší správní soud. 

 

K § 4 

K odstavci 1 a 3 

Odstavec 1 nově stanovuje složení senátů prvostupňového soudu.  

Senát prvostupňového kárného soudu se skládá ze 4 členů, kterými jsou soudci a 

přísedící. 

Senát se vždy skládá z předsedy senátu a jeho zástupce, kterými jsou vždy soudce 

Nejvyššího soudu (zásadně předseda senátu) a Nejvyššího správního soudu (zásadně zástupce 

předsedy senátu). 

Další člen senátu se liší v závislosti na tom, zda jde o řízení ve věcech soudců, státních 

zástupců nebo soudních exekutorů: 

− jde-li o řízení ve věcech soudců, je dalším členem senátu soudce krajského soudu, 

v jehož obvodu se stal skutek, pro který bylo zahájeno řízení, 

− jde-li o řízení ve věcech státních zástupců, je dalším členem senátu přísedící státní 

zástupce, 

− jde-li o řízení ve věcech soudních exekutorů, je dalším členem senátu přísedící soudní 

exekutor. 
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Důvodem, pro který je navrženo, že členem senátu ve věcech soudců je soudce krajského 

soudu, v jehož obvodu se stal žalovaný skutek, je zejména okolnost, že takový člen senátu 

bude mít nejspíše znalost místních poměrů. 

Ve věcech státních zástupců a soudních exekutorů pak zejména platí, že přísedící stejné 

profese, jakou vykonává kárně obviněný, má znalost výkonu této profese. 

Dále je členem senátu vždy (ve věcech soudců, státních zástupců i soudních exekutorů) 

přísedící advokát. Tento přísedící má přispívat k činnosti senátu zejména tím, že je s to 

posoudit dopady činnosti kárně obviněného na účastníky řízení, resp. na osoby stojící vně 

soustavy soudů, státního zastupitelství, resp. exekutorských úřadů. 

 

K odstavci 2 

V odstavci 2 se navrhuje stanovit, že předsedou senátu prvostupňového kárného soudu 

(Nejvyššího soudu) je zásadně soudce Nejvyššího soudu, a jeho zástupcem soudce Nejvyššího 

správního soudu, ledaže kárně obviněným soudcem je soudce Nejvyššího soudu – v takovém 

případě je navrženo stanovit, že předsedou senátu je naopak soudce Nejvyššího správního 

soudu a jeho zástupce soudce Nejvyššího soudu. 

Účelem ustanovení je zejména posílit důvěru v nestrannost rozhodování senátu. 

 

K § 5 

K odstavci 1 a 3 

Senát druhostupňového kárného soudu (Nejvyššího správního soudu) má být složen ze 

třech členů. 

Ve všech věcech (soudců, státních zástupců i soudních exekutorů) mají být členy senátu 

jeho předseda (zásadně soudce Nejvyššího správního soudu) a zástupce předsedy senátu 

(zásadně soudce Nejvyššího soudu). 

Třetí člen senátu se liší v závislosti na tom, zda jde o řízení ve věcech soudců, státních 

zástupců nebo soudních exekutorů: 

− jde-li o řízení ve věcech soudců, je dalším členem senátu soudce krajského soudu, 

v jehož obvodu se stal skutek, pro který bylo zahájeno řízení, 
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− jde-li o řízení ve věcech státních zástupců, je dalším členem senátu přísedící státní 

zástupce, 

− jde-li o řízení ve věcech soudních exekutorů, je dalším členem senátu přísedící soudní 

exekutor. 

Důvod, pro který je navrženo, aby třetím členem senátu byly osoby výše uvedené, je 

stejný jako v případě senátu prvostupňového kárného soudu. 

 

K odstavci 2 

Podle odstavce 2 má být předsedou senátu soudce Nejvyššího správního soudu, ledaže 

kárně obviněným soudcem je soudce Nejvyššího správního soudu – v takovém případě je 

předsedou senátu soudce Nejvyššího soudu. Stejně tak v případě zástupce předsedy senátu má 

platit, že zástupcem je soudce Nejvyššího soudu, ledaže je kárně obviněným soudce 

Nejvyššího správního soudu – pak je zástupcem předsedy senátu soudce Nejvyššího 

správního soudu. 

Důvodem této úpravy je zejména posílení důvěry v činnost senátu z hlediska jeho 

nestrannosti. 

 

K § 6 

Ust. § 6 je společným ustanovením upravujícím některé otázky týkající se složení senátů 

obou kárných soudů. 

 

K odstavci 1 

V odstavci 1 se navrhuje upravit případy, kdy nelze z objektivních důvodů určit, který 

krajský soud je soudem, v jehož obvodu se stal skutek, pro který byl podán návrh na zahájení 

kárného řízení. 

Půjde zejména o případy, kdy takové místo není známo, dále o případy skutků 

spáchaných v obvodech více krajských soudů nebo spáchaných v cizině. Dále půjde o případy 

řízení zahájených na základě návrhu na zahájení řízení o způsobilosti soudce vykonávat svou 

funkci. 
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V takových případech je členem senátu soudce krajského soudu, v jehož obvodu je sídlo 

soudu, ke kterému byl kárně obviněný soudce přidělen nebo přeložen v době zahájení řízení.  

 

K odstavci 2 

Odstavec 2 obsahuje speciální pravidlo pro případ, že kárně obviněným je předseda nebo 

místopředseda krajského soudu, jehož soudce by byl členem senátu podle obecného pravidla, 

tedy podle § 4 odst. 1 písm. a), případně § 5 odst. 1 písm. a), případně podle odstavce 1. 

V takovém případě se navrhuje stanovit, aby členem senátu byl soudce jiného krajského 

soudu (vybraného před zahájením řízení losem podle § 7b). Také touto úpravou se sleduje 

posílení nestrannosti senátu. 

 

K § 7 

Toto ustanovení je dalším společným ustanovením pro senáty obou kárných soudů. 

Jde o obdobu dosavadních § 4 odst. 6, § 4a odst. 6 a § 4b odst. 6 kárného řádu, tedy o 

ustanovení o funkčním období senátu. Funkční období senátu je omezeno z toho důvodu, aby 

bylo omezeno riziko koncentrace moci v agendě řízení vedených podle kárného řádu 

(zejména kárných řízeních). 

V ustanovení se navrhuje stanovit funkční období na 5 let pro prvostupňové senáty a 7 let 

pro druhostupňové senáty. Rozdílná délka funkčního období má omezit riziko příliš 

rozsáhlých změn v jednom okamžiku (změna složení všech senátů obou kárných soudů např. 

každých 5 let) a tím přispět ke kontinuitě rozhodovací činnosti senátů. 

Navrhuje se též zachovat pravidlo dosud obsažené v § 7 kárného řádu, podle kterého 

senát dokončí řízení i po uplynutí funkčního období, pokud v řízení zahájeném před 

uplynutím svého funkčního období učinil úkony. 

 

K bodu 7 

K § 7a 

Ust. § 7a až 7i obsahují pravidla kreace senátů kárných soudů. Jde o pravidla společná 

pro senáty obou kárných soudů, vyjma § 7d (k tomu srov. níže). 
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K odstavci 1 

Členové senátu jsou vybíráni ze seznamu soudců a ze seznamu přísedících. 

Seznam soudců a seznam přísedících vede předseda kárného soudu. Kárnými soudy jsou 

soudy uvedené v § 3. 

Předseda prvostupňového kárného soudu (Nejvyššího soudu) vede seznam soudců a 

seznam přísedících pro senáty svého kárného soudu, tedy pro senáty rozhodující v prvním 

stupni. Předseda druhostupňového kárného soudu (Nejvyššího správního soudu) vede seznam 

soudců a seznam přísedících pro druhostupňové senáty. 

 

K odstavci 2 a 3 

Předseda kárného soudu vybírá ze seznamu soudců a ze seznamu přísedících členy 

senáty, tedy soudce a přísedící, a jejich náhradníky, a to losem. 

Členové senátu – soudci mají mít jednoho náhradníka, členové senátu – přísedící dva ve 

stanoveném pořadí. 

Pokud jde o členy senátu z řad soudců krajských soudů, ti jsou losem vybíráni tak, že 

z každého krajského soudu je vybrán jeden soudce a jeden náhradník pro prvostupňový kárný 

soud a další jeden soudce a jeden náhradník pro druhostupňový kárný soud. Tento soudce pak 

jedná a rozhoduje jako člen všech senátů téhož kárného soudu v závislosti na tom, který senát 

jedná a rozhoduje ve věci skutku, který měl být spáchán v obvodu daného krajského soudu, 

resp. na jiných okolnostech rozhodných podle § 6. 

 

K § 7b 

Předseda kárného soudu při kreaci jednotlivých senátů vybírá losem též krajské soudy, 

jejichž soudci se vzájemně zastupují v případech, kdy kárně obviněným soudcem je předseda 

nebo místopředseda krajského soudu, jehož soudce by byl členem senátu, nebýt jejich 

zastupování. 

Předseda kárného soudu tedy pro každý senát zvlášť na dané funkční období senátu 

vylosuje dvojici krajských soudů, jejichž soudci se vzájemně zastupují. 
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K § 7c a 7d 

Předtím, než předseda kárného soudu vybírá losem osoby ze seznamu soudců, je potřeba 

tento seznam sestavit.  

Pravidla pro výběr soudců do seznamu soudců jsou stanovena stejná pro výběr všech 

soudců s určitou odchylkou pro výběr soudců Nejvyššího soudu do seznamu soudců pro 

řízení v prvním stupni a pro výběr soudců Nejvyššího správního soudu do seznamu soudců 

pro řízení v druhém stupni. 

Navrhuje se v zásadě převzít dosavadní právní úpravu, tedy předseda kárného soudu 

vyzve předsedu příslušného soudu, aby navrhnul soudce na zařazení do seznamu soudců. 

Předseda příslušného soudu po projednání se soudcovskou radou navrhne soudce, kteří 

splňují podmínky stanovené v § 7e. 

Jestliže však je předsedou kárného soudu předseda Nejvyššího soudu (tedy kárným 

soudem je Nejvyšší soud), nevyzívá sám sebe a ani sám sobě nenavrhuje, pokud jde o 

zařazení soudců Nejvyššího soudu do seznamu soudců pro řízení v prvním stupni, jak vyplývá 

z § 7d odst. 1. To samé platí pro zařazení soudců Nejvyššího správního soudu do seznamu 

soudců pro řízení ve druhém stupni, jak vyplývá z § 7d odst. 2. 

Pokud jde o výběr osob do seznamu přísedících, předseda kárného soudu vyzve 

nejvyššího státního zástupce, prezidenta Exekutorské komory České republiky, předsedu 

České advokátní komory, aby navrhly osoby (státní zástupce, soudní exekutory a advokáty) 

do seznamu přísedících. Na základě této výzvy pak jsou tyto osoby do seznamu přísedících 

navrženy. 

Důležitým prvkem právní úpravy je pravidlo, podle kterého musí být do seznamu soudců 

i do seznamu přísedících vždy navržen minimálně dvojnásobný počet osob, než kolik jich 

bude vybráno za členy senátu a náhradníky. Stejně tak v případě výběru zařazování soudců do 

seznamu soudců podle § 7d (srov. odstavec 3 tohoto ustanovení). 

Pokud tedy např. má být vybrán jeden soudce krajského soudu za člena senátu a jeden za 

jeho náhradníka, tedy jsou vybírány celkem dvě osoby, pak je třeba navrhnout alespoň čtyři 

soudce. Z těchto čtyř soudců jsou předsedou kárného soudu losem dva vybráni. 

Takto navržené osoby zařadí předseda kárného soudu do seznamu soudců a do seznamu 

přísedících, pokud splňují podmínky stanovené v § 7e a 7f (srov. § 7g). 
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K  § 7e, 7f a 7h 

Tato ustanovení upravují podmínky pro navržení fyzické osoby do seznamu soudců a do 

seznamu přísedících. Tyto podmínky jsou navrženy v zásadě shodně se současným právním 

stavem. Za splnění těchto podmínek jsou tyto osoby zařazeny na seznamy (§ 7g). 

Společnou podmínkou pro soudce i přísedící je bezúhonnost ve smyslu § 7e odst. 3, věk 

nejméně 40 let a výkon profese po dobu nejméně 5 let a zkušenosti a morální vlastnosti 

potřebné pro výkon funkce člena senátu kárného soudu (nikoliv jen pro výkon funkce nebo 

profese, kterou jinak člen senátu vykonává, tedy soudce, státní zástupce atd.), se zařazením do 

seznamu vyslovila souhlas, splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. velký 

lustrační zákon). 

Pokud jde o výkon profese dle § 7e odst. 1, jde o výkon funkce nebo profese, na základě 

které je daná osoba zařazena do seznamu soudců nebo přísedících. Tedy nezapočítává se 

předchozí praxe (např. v případě soudce, který byl dříve státním zástupcem, se nezapočítává 

výkon funkce státního zástupce, stejně tak se nezapočítává předchozí čekatelská praxe apod.). 

V případě advokáta jde o výkon advokacie jakožto advokáta zapsaného do seznamu advokátů 

podle § 5, 5b nebo 5c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů 

(nikoliv např. evropského advokáta, ani tzv. zahraničního advokáta, srov. § 7f odst. 2). 

Speciální podmínky jsou stanoveny pro přísedící advokáty, a to české občanství a dále 

nesmí jít o tzv. zahraničního advokáta ve smyslu § 5a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve 

znění pozdějších předpisů. Omezení na advokáty, kteří nejsou tzv. zahraničními advokáty, je 

dáno požadavkem na znalost české praxe ze strany přísedícího advokáta.  

Dále návrh zákona upravuje neslučitelnost funkcí (§ 7h). Jednak v § 7h odst. 1 je 

upravena neslučitelnost funkcí vzhledem k zavedení dvojinstančnosti, odstavec 2 a odstavec 3 

písm. b) jsou převzaty z dosavadní právní úpravy. 

Ust. § 7h odst. 3 písm. c) až e) obsahují pravidla převzatá z dosavadní právní úpravy a 

rozšířené o některé další funkce, které jsou neslučitelné. Nově je neslučitelnou funkcí funkce 

člena a náhradníka člena předsednictva České advokátní komory, dále kromě člena prezidia 

Exekutorské komory též funkce náhradníka člena prezidia Exekutorské komory České 

republiky, dále byla neslučitelnost rozšířena na všechny členy kontrolní a revizní komise 

Exekutorské komory České republiky, jakož i na jejich náhradníky. 

Důvodem tohoto rozšíření je snaha zajistit, aby přísedícími nebyli funkcionáři 

samosprávných komor, kteří jsou v jejich vedení. Neslučitelnost je dále rozšířena na všechny 
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členy kontrolní a revizní komise Exekutorské komory České republiky (nyní je neslučitelnost 

stanovena pouze pro předsedy těchto komisí) a jejich náhradníky, aby případně o kárných 

žalobách nespolurozhodovaly osoby, které se podílely osoby na jejich přípravě. 

Ust. § 7h odst. 3 písm. a) nově stanovuje neslučitelnost s funkcí člena komory 

Parlamentu, důvodem je prosazení požadavku na dělbu moci. 

 

K § 7i 

Navrhuje se též převzetí dosavadní právní úpravy obsažené v § 5 odst. 5, tedy složení 

slibu přísedícím v rámci ustanovování do funkce přísedícího senátu kárného soudu. 

 

K § 7j až 7l 

Současný § 5 odst. 3 kárného řádu stanovuje přiměřené použití ustanovení zákona o 

soudech a soudcích o právech a povinnostech přísedících. Institut přísedících se však má bez 

náhrady rušit. Do § 7j se proto navrhuje převzetí § 79 a § 80 odst. 1 věta první zákona o 

soudech a soudcích s drobnými úpravy odpovídajícími okolnosti, že § 7j upravuje práva a 

povinnosti přísedících senátu kárného soudu. Rozhodování v přiměřených lhůtách a bez 

průtahů se v případě přísedícího vyžaduje zejména, aby vhodně zkombinoval výkon funkce 

přísedícího se výkonem své profese. 

Též ustanovení § 7k je převzato z dosavadní právní úpravy (§ 5 odst. 6 věta třetí kárného 

řádu) a obsahuje pravidlo, ze kterého vyplývá, že pokud státní zástupce vykonává funkci 

přísedícího senátu kárného soudu, považuje se taková činnost za výkon funkce státního 

zástupce (státní zástupce má tedy např. nárok na svůj plat, nikoliv na odměny přísedícího). 

Ustanovení § 7l je převzato z dosavadního § 5 odst. 4 kárného řádu a je upraveno na 

základě navrhované právní úpravy složení senátů kárných soudů. Nově nemají být státní 

zástupci a soudní exekutoři přísedícími v jiných věcech než ve věcech státních zástupců. 

Osoba navržená veřejným ochráncem práv ani děkany právnických fakult již přísedícím nově 

být nemá vůbec, čemuž je uzpůsobeno i znění § 7l. Výše odměny je počítána z platu soudce 

Nejvyššího soudu (v druhém stupni se nenavrhuje, aby přísedícími byli advokáti). 

 

K  § 7m a 7n 
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Tato ustanovení jsou v zásadě převzata z dosavadní právní úpravy (§ 5 odst. 8 a § 6 

kárného řádu), jsou upravena na základě navrhovaného zavedení dvojinstančnosti. Do § 7n 

odst. 1 písm. e) nebylo převzato z dosavadního § 6 odst. 1 písm. e) kárného řádu pravidlo, 

podle kterého zaniká funkce přísedícího státního zástupce, je-li přeložen k jinému státnímu 

zastupitelství, protože navrhovaná právní úprava nestanoví podmínku ustanovení státního 

zástupce přísedícím spočívající ve výkonu funkce státního zástupce při určitém státním 

zastupitelství nebo při určitém stupni soustavy státních zastupitelství. 

Funkce člena kárného senátu trvá i po uplynutí funkčního období senátu, pokud je třeba 

dokončit řízení, ve kterých učinil senát úkony před uplynutím svého funkčního období. 

Po jeho uplynutí však již nejsou senátu přidělovány nové věci. 

 

K bodu 9 (§ 8) 

V § 8 odst. 2 písm. g) se navrhuje novelizovat znění tak, aby zákon nesvěřoval oprávnění 

předsedům okresních soudů podávat návrhy proti soudcům jiných okresních soudů. V praxi 

toto oprávnění využíváno není, podle písmene e) a f) téhož ustanovení navíc nemá předseda 

vrchního soudu oprávnění podat návrh proti soudci druhého vrchního soudu, resp. předseda 

krajského soudu nemá oprávnění podat návrh proti soudci jiného krajského soudu. 

 

K bodům 10 až 12 (§ 9) 

K odstavci 1 

Navrhuje se zrušení lhůty k podání návrhu na zahájení kárného řízení s objektivně 

určeným počátkem (den spáchání kárného provinění) v délce 3 let.  

Lhůty dle § 9 odst. 1 jsou lhůtami, které se uplatňují pouze v řízeních ve věcech soudců a 

státních zástupců. Lhůta tří let k podání návrhu se však shoduje se lhůtou pro zánik kárné 

odpovědnosti podle § 89 zákona o soudech a soudcích a podle § 29 zákona o státním 

zastupitelství, které jsou počítány též ode dne spáchání kárného provinění. 

Ve věcech soudních exekutorů je lhůta pro podání návrhu (kárné žaloby) stanovena 

speciálně, a to v § 117 odst. 3 ex. ř., který stanovuje lhůtu pouze jednu (též s objektivně 

určeným počátkem) a lhůty podle § 9 odst. 1 kárného řádu se v tomto případě nepoužijí. 
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Dále se navrhuje nově v § 9 odst. 1 stanovit, jaký vliv má vedení trestního stíhání na běh 

zbývající lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného řízení. Nově má být stanoveno, že se 

lhůta zahájením trestního stíhání vedeného proti téže osobě a pro týž skutek přerušuje. 

Skončením takového trestního stíhání počíná běžet lhůta nová. Dochází tedy k přerušení lhůty 

a nikoliv k jejímu stavení. 

 

K odstavci 2 

Do odstavce 2 je promítnuto zavedení možnosti podat návrh na zahájení kárného řízení 

ve formě návrhu na schválení dohody o vině a kárném opatřením, který se ve svých 

náležitostech odlišuje od typického návrhu na zahájení kárného řízení, neboť je k němu nutné 

připojit též sjednanou dohodu o vině a kárném opatření. 

 

K odstavci 3 

Návrh na zahájení kárného řízení bude nově moci být podán i ve formě návrhu na 

schválení dohody o vině a kárném opatření (návrh přitom neobsahuje termín „dohoda o 

prohlášení viny a přijetí kárného opatření“, pro který by zaváděl legislativní zkratku „dohoda 

o vině a kárném opatření“). Obdobně jako v případě návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu v trestním řízení, i v tomto případě se jedná o způsob, jakým urychlit kárné řízení 

v případě, kdy není mezi navrhovatelem a kárně obviněným sporu o skutkových okolnostech 

případu, o jejich kvalifikaci jako kárného provinění (součástí dohody je prohlášení kárně 

obviněného o tom, že spáchal skutek, který je předmětem sjednané dohody o vině a kárném 

opatření) a adekvátního kárného opatření.  

V tom případě nebude prováděno dokazování a kárně obviněný se dohodou o vině a 

kárném opatření vzdává práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by senát prohlášení o 

vině a kárném opatření schválil, s výjimkou případu, kdy takové rozhodnutí senátu není v 

souladu s dohodou o vině a kárném opatřením, jejíž znění bylo soudu předloženo.  

Kromě případů, kdy návrhem na schválení dohody o vině a kárném opatření bude 

zahájeno samotné kárné řízení (viz § 9 odst. 3), bude možné takovou dohodu uzavřít i 

v průběhu kárného řízení (§ 13 odst. 2) i v průběhu ústního jednání (§ 17 odst. 6). 

 

K bodu 13 (§ 9a) 
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Navržené ustanovení vymezuje účastenství, čímž nahrazuje dosavadní § 9 odst. 3. 

Navržené změny odpovídají znění § 9 odst. 3 kárného řádu ve znění účinném do 30. 9. 

2008 (tedy ve znění do nabytí účinnosti zákona č. 314/2008 Sb., kterým byla dvojinstančnost 

zrušena) s tím, že se navrhuje znění doplnit tak, aby odpovídalo skutečnosti, že od r. 2009 

jsou podle kárného řádu vedena též řízení ve věcech soudních exekutorů. 

 

K bodu 14 (§ 10) 

Navržená změna je legislativně technického rázu. Nyní je v § 10 obsažen odkaz na 

stávající ustanovení § 6 odst. 4 kárného řádu, které je nyní obsaženo v § 7n odst. 4, proto je 

navrhována změna vnitřního odkazu. 

 

K bodu 15 (§ 12 odst. 1) 

Navržená změna odráží skutečnost, že nově má být možná podat návrh na zahájení 

kárného řízení též ve formě návrhu na schválení dohody o vině a kárném opatření. Kárně 

obviněný má být tedy poučen v souladu s navrhovanou právní úpravou pouze tehdy, pokud je 

kárné řízení zahájeno na základě návrhu, který nemá formu návrhu na schválení dohody. 

Obdobně jako je tomu ve zjednodušeném řízení (§ 314b odst. 2 tr. řádu), navrhuje se 

nově i v kárném řízení využít institutu tzv. nesporných skutečností.  

Pokud se jak navrhovatel, tak i kárně obviněný shodnou na určitých skutečnostech jako 

na nesporných, může to prospět rychlosti a tím i účinnosti kárného řízení. 

Tato prohlášení není kárný soud povinen přijmout (tj. není shodným prohlášením 

navrhovatele a kárně obviněného vázán), zejména pokud s ohledem na ostatní zjištěné 

skutečnosti je důvod o těchto prohlášeních pochybovat; přijme-li jej, rozhodne o upuštění od 

dokazování takto označených skutečností.  

Prohlášení o nesporných skutečnostech bude možné učinit jak při ústním jednání (§ 17 

odst. 5), tak i dříve, po zaslání návrhu na zaslání na zahájení kárného řízení (§ 12 odst. 1). O 

této možnosti bude kárně obviněný informován.  

Z podstaty věci možnost prohlásit některé skutečnosti za nesporné nepřichází v úvahu 

v případě, kdy je návrh na zahájení kárného řízení podán ve formě dohody o vině a kárném 

opatření. 
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K bodům 16 a 17 (§ 13) 

Navrhovaná změna zohledňuje zavedení dohody o vině a kárném opatření. 

Navrhované změny směřují na případy, kdy dohoda o vině a kárném opatření nebude 

sjednána před zahájením kárného řízení. Navrhuje se stanovit, jak má kárný soud postupovat 

v závislosti na tom, zda věc bude řešena dohodou o vině a kárném opatření, anebo zda bude 

rozhodováno bez dohody.  

 

K bodům 18 a 19 (§ 14) 

Do § 14 se navrhuje vložit nový odstavec 2, podle kterého může kárně stíhaný požadovat 

pokračování v řízení i poté, kdy nastala skutečnost zakládající důvod k zastavení řízení.  

Tato úprava se navrhuje v souvislosti se navrženými změnami hmotného práva, podle 

kterých by kárně stíhanému soudci a státnímu zástupci, jemuž byl pozastaven výkon funkce 

soudce nebo státního zástupce, nebylo dopláceno 50% platu, pokud by kárné řízení bylo 

zastaveno v důsledku vzdání se funkce.  

Dále se nový odstavec 2 navrhuje z toho důvodu, aby bylo kárně stíhanému umožněno 

očištění svého jména. 

Změna navržená v odstavci 1 písm. c) je legislativnětechnického rázu. 

 

K bodu 20 (§ 14a až § 14c) 

Navrhuje se obdobně, jako je tomu v trestním řízení, zavedení institutu podmíněného 

zastavení kárného řízení, kterého bude moci býti využito dle míry a závažnosti spáchaného 

kárného provinění za taxativně stanovených podmínek a to bez nařízení ústního projednání 

kárného provinění soudem.  

Účelem navrhovaného zakotvení tohoto institutu do právní úpravy upravující kárné řízení 

je jednak pozitivní motivace kárně obviněného k doznání spočívají ve vyhnutí se uložení 

kárného opatření, jednak dání možnosti kárně obviněnému dobrovolně odstranit následky 

kárného provinění a učinit patřičné kroky k zamezení případných dalších kárných provinění, k 

čemuž mu bude stanovena přiměřená zkušební doba, jejíž zdárné uplynutí bude mít za 

následek zastavení kárného řízení. 
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K bodu 21 (§ 15) 

Doplnění nadpisu je legislativnětechnickou změnou vynucenou zavedením skupinového 

nadpisu pro ustanovení o podmíněném zastavení řízení. 

 

K bodům 22 až 24 (§ 17) 

K odstavci 1 

Do ustanovení se systematicky vkládá veřejnost ústního jednání, kdy toto bylo doposud 

upraveno v ustanovení § 17 odst. 6, které bylo nahrazeno postupem soudu po podání návrhu 

na zahájení kárného řízení. 

 

K odstavci 4 

Navržené ustanovení podrobně upravuje postup předsedy senátu po přednesení návrhu na 

zahájení kárného řízení spočívající v tom, že zjistí stanovisko kárně obviněného k návrhu. 

 

K odstavci 5 

Obdobně jako je tomu ve zjednodušeném řízení (§ 314b odst. 2 tr. řádu), navrhuje se 

nově i v kárném řízení využít institutu tzv. nesporných skutečností.  

Pokud se jak navrhovatel, tak i kárně obviněný shodnou na určitých skutečnostech jako 

na nesporných, může to prospět rychlosti a tím i účinnosti kárného řízení. 

Tato prohlášení není kárný soud povinen přijmout (tj. není shodným prohlášením 

navrhovatele a kárně obviněného vázán), zejména pokud s ohledem na ostatní zjištěné 

skutečnosti je důvod o těchto prohlášeních pochybovat; přijme-li jej, rozhodne o upuštění od 

dokazování takto označených skutečností.  

Prohlášení o nesporných skutečnostech bude možné učinit jak při ústním jednání (§ 17 

odst. 5), tak i dříve, po zaslání návrhu na zaslání na zahájení kárného řízení (§ 12 odst. 1). O 

této možnosti bude kárně obviněný informován.  
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Z podstaty věci možnost prohlásit některé skutečnosti za nesporné nepřichází v úvahu 

v případě, kdy je návrh na zahájení kárného řízení podán ve formě dohody o vině a kárném 

opatření. 

 

K odstavci 6 a 7 

Navržená ustanovení stanovují pravidla, podle kterých má kárný soud postupovat 

v případě dohody o vině a kárném opatření. Možnost sjednat dohodu o vině a kárném opatření 

tedy bude dána i v případě konání ústního jednání. 

Dále se navrhuje stanovit, jak postupovat v případě obou možných eventualit – pro případ 

sjednání dohody dojde k jejímu projednání, jinak se pokračuje v projednávání původního 

návrhu na zahájení kárného řízení. 

 

K bodu 25 (§ 17a a § 17b) 

Ustanovení reagují na dvojí možnou formu podání návrhu na zahájení kárného řízení 

(prostý návrh na zahájení kárného řízení a návrh podaný ve formě návrhu na schválení 

dohody o vině a kárném opatřením), pročež vyvstává potřeba upravit následné řízení před 

soudem dvojím způsobem, neboť soud postupuje procesně odlišně a to zejména ve fázi 

dokazování, kdy v případě jednání o prostém návrhu na zahájení kárného řízení dokazování 

vždy provádí, přičemž jako důkaz může být použito i to, co bylo získáno orgánem veřejné 

moci pro jím vedené řízení a nebo bylo získáno pro účely řízení o způsobilosti k výkonu 

funkce podle hlavy čtvrté tohoto zákona - toto novum by mělo přispět k urychlení a menší 

finanční náročnosti celého procesu, neboť nebude nutné důkazy opatřovat jiným 

zdlouhavějším a nákladnějším způsobem. 

 

K bodu 26 (§ 18) 

Do odstavce 2 se navrhuje převzít pravidlo nyní obsažené v § 4 odst. 7 věta druhá, v § 4a 

odst. 7 věta druhá a v § 4b odst. 7 věta druhá, podle kterého v případě rovnosti hlasů při 

rozhodování o tom, zda se kárně obviněný dopustil kárného provinění, senát vynese 

zprošťující rozhodnutí. 
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K bodům 27 až 29 (§ 19) 

K odstavci 1 

Navrhuje se vložení nové věty druhé, která navazuje na změny navržené v § 14, 

konkrétně navazuje na návrh vložit do § 14 nový odstavec 2. 

V případě, že kárné řízení pokračuje pouze proto, že o to požádal kárně obviněný podle § 

14 odst. 2, kárný senát nemůže uložit kárné opatření. V takovém případě může, je-li kárně 

obviněný vinen, rozhodnout pouze o vině kárně obviněného (tzv. akademický výrok), 

případně může vydat zprošťující rozhodnutí.  

 

K odstavci 4 a 5 

Navržená ustanovení obsahují pravidla, podle kterých kárný soud postupuje při 

rozhodování v případě dohody o vině a kárném opatření. 

Senát dohodu o vině a kárném opatření neschválí, je-li nesprávná nebo nepřiměřená z 

hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého 

kárného opatření, a věc navrhovateli usnesením vrátí. 

 

K odstavci 6 

Dosavadní odstavec 4 má být označen jako odstavec 6 a jsou v něm navrženy změny 

vyplývající z navrhovaného zavedení podmíněného zastavení řízení. Podmíněn zastavit řízení 

bude možné i po nařízení a konání ústního jednání. 

Dále změny promítající nově navrženou možnost pokračovat v řízení i v případě, kdy 

nastaly důvody pro zastavení řízení (§ 14 odst. 2). Zůstává tedy zachována možnost zastavit 

řízení, i když se ve věci konalo ústní jednání, nicméně i v tomto případě zůstává zachováno 

právo obviněného trvat na pokračování v řízení. 

 

K bodům 30 a 31 

K § 21 

K odstavci 1 
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Navrhuje se znovuzavedení dvojinstančnosti řízení. Opravným prostředkem je pouze 

odvolání, a to opravným prostředkem řádným. Odstavec 1 stanovuje objektivní přípustnost 

odvolání tak, že odvoláním lze napadnout rozhodnutí senátu a předsedy senátu. 

Odvolací lhůta činí 15 dnů. Jsou též stanoveny suspenzivní účinky odvolání. Devolutivní 

účinky odvolání vyplývají z § 3 odst. 2 písm. b), podle kterého o odvolání proti rozhodnutí 

Nejvyššího soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

 

K odstavci 2 

Odstavec 2 výslovně vylučuje odvolání proti rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o 

dočasném zproštění kárně stíhaného funkce soudce nebo státního zástupce. Jde tedy o 

negativní vymezení objektivní přípustnosti odvolání. Odvolání je v tomto případě vyloučeno 

z toho důvodu, že již námitky jsou pojaty jakožto opravný prostředek proti rozhodnutí o 

dočasném zproštění výkonu funkce. Nadto dočasné zproštění je opatření předběžné povahy. 

 

K odstavci 3 

Možnost využití opravného prostředku dále nedopadá na rozhodnutí, kterým senát 

schválil dohodu o vině a kárném opatření, ledaže rozhodnutí o schválení dohody o vině a 

kárném opatření není v souladu se zněním dohody předložené ke schválení, neboť v případě 

těchto rozhodnutí by možnost podat opravný prostředek znamenala jednak nepřiměřené 

prodlužování řízení, jednak popírání sjednané dohody o vině a kárném opatření. 

 

K § 21a 

Navržené ustanovení stanovuje subjektivní přípustnost odvolání podaného ve prospěch 

kárně obviněného. Vychází přitom z dřívějšího § 21 odst. 2 písm. a) kárného řádu ve znění 

účinném do 30. 9. 2008 (tedy ve znění před zrušením dvojinstančnosti zákonem č. 314/2008 

Sb.) s tím, že je upraveno na základě změn, ke kterým došlo později (zavedení řízení ve 

věcech soudních exekutorů v r. 2009).  

Takové odvolání může podat vždy, tedy ve věcech soudců, státních zástupců i soudních 

exekutorů, kárně obviněný a navrhovatel, a dále ministr spravedlnosti, i když není 

navrhovatelem. Ve věcech státních zástupců též nejvyšší státní zástupce, byť není 
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navrhovatelem, a ve věcech soudních exekutorů též předseda revizní nebo kontrolní komise 

Exekutorské komory, i když není navrhovatelem. 

Prezident republiky a veřejný ochránce práv jsou oprávněni podat odvolání pouze, pokud 

jsou navrhovateli. Je tomu tak z toho důvodu, že prezident republiky ani veřejný ochránce 

práv nejsou součástí orgánů státní správy soudů, správy státního zastupitelství ani samosprávy 

soudních exekutorů nebo orgánem dohledu nebo státního dohledu nad soudními exekutory. 

Jejich oprávnění podávat návrhy na zahájení řízení však není dotčeno, není tedy dotčeno 

oprávnění prezidenta republiky a veřejného ochránce práv vstupovat do jednotlivých případů 

tím, že se stanou navrhovateli v konkrétní věci a podají případně též v takové věci odvolání. 

 

K § 21b 

Navržené ustanovení stanovuje subjektivní přípustnost odvolání podaného v neprospěch 

kárně obviněného. Také toto ustanovení vychází z dřívější právní úpravy, a to z § 21 odst. 2 

písm. b) kárného řádu ve znění účinném do zrušení dvojinstačnosti. Také v případě tohoto 

ustanovení jsou navrženy změny reagující na pozdější legislativní vývoj. 

V neprospěch kárně obviněného může podat odvolání vždy, tedy v řízeních ve věcech 

soudců, státních zástupců i soudních exekutorů, navrhovatel a ministr spravedlnosti, i když 

není navrhovatelem. 

V neprospěch kárně obviněného ve věcech státních zástupců může podat odvolání také 

nejvyšší státní zástupce, i když není navrhovatelem, a ve věcech soudních exekutorů též 

předseda revizní nebo kontrolní komise Exekutorské komory, i když není navrhovatelem. 

Prezident republiky a veřejný ochránce práv může odvolání v neprospěch kárně 

obviněného podat pouze, je-li navrhovatelem, a to z důvodů vyložených výše k § 21a. 

 

K § 21c 

Navržené ustanovení je převzato z § 21 odst. 3 a 4 kárného řádu ve znění účinném do 30. 

9. 2008. Na řízení před soudem druhého stupně se přiměřeně použijí ustanovení o řízení. Dále 

se použijí, za podmínek stanovených v § 25 kárného řádu (tedy nestanoví-li kárný řád jinak 

nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného), přiměřeně ustanovení trestního řádu. 
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V případě kasace napadeného rozhodnutí odvolací soud nerozhodne a nevrátí věc soudu 

prvního stupně k dalšímu řízení. Tímto opatřením je sledován zájem na procesní ekonomii. 

Rozhodnutí odvolacího soudu je konečné a nelze jej napadnou řádnými opravnými 

prostředky. 

 

K bodům 32 a 33 (§ 22) 

V § 22 jsou navrženy změny legislativnětechnického rázu. Nadpis je navržen z toho 

důvodu, že nad § 21 má být nadpis skupinový. Dovětek o kárně obviněném vyjadřuje nově 

výslovně skutečnost, že subjektivně přípustný má návrh na obnovu řízení ten, kdo byl kárně 

obviněným. 

 

K bodům 34 a 35 (§ 26) 

K odstavci 1 

Ustanovení zohledňuje nově navržený procesní postup spočívající v možnosti 

podmíněného zastavení řízení (viz § 14 a až § 14c), který je však pro účely řízení o 

způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci zcela nepřiléhavý a proto je 

navrženo takový postup vyloučit. 

 

K odstavci 2 

Stejně jako v případě řízení o kárném návrhu se nově navrhuje využitelnost důkazů, 

získaných v jiném řízení. V tomto případě důkazů získaných pro účely kárného řízení, což 

umožní rychlejší a méně nákladné projednání věci, neboť důkazy již nebudou muset být 

opatřovány pro toto řízení znovu, ačkoliv již jednou opatřeny byly. 

 

K čl. II 

Podle přechodných ustanovení se řízení zahájená před účinností tohoto zákona dokončí 

podle ustanovení kárného řádu ve znění před účinností tohoto zákona. Není použit obrat o 

dosavadních právních předpisech, protože taková formulace by zahrnovala také trestní řád, 

takže řízení by se dokončovala za přiměřené aplikace trestního řádu ve znění před nabytím 

účinnosti tohoto zákona, což ovšem není žádoucí. 
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V případě obnovy řízení se však postupuje podle kárného řádu ve znění tohoto zákona. 

Lhůty, jejichž běh započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle 

stávající právní úpravy v § 9 odst. 1 kárného řádu. 

Dále je stanoven postup pro kreaci senátů. 

 

K čl. III 

K bodům 1 a 2 (§ 88a až 88c) 

Navrhuje se nově upravit institut dosavadní výtky. 

Podle navržených ustanovení má být soudce nebo soudní funkcionář upozorněn na 

možnost podání návrhu na zahájení kárného řízení, pokud se dopustí méně závažného 

kárného provinění. 

V případě, že k upozornění dojde, nevzniká překážka věci rozhodnuté, tedy – při 

opakovaném kárném provinění – lze podat návrh i pro kárné provinění, které bylo důvodem 

upozornění. 

Ten, kdo byl na možnost podání návrhu na zahájení kárného řízení upozorněn, se může 

upozornění bránit a požádat o přezkoumání důvodů upozornění. Stanovisko toho, kdo 

přezkoumání provedl, je konečné. Soudní přezkum je vyloučen. 

Z hlediska lhůt platí, že upozornění pro méně závažné kárné provinění lze učinit pouze ve 

lhůtách stanových pro podání návrhu (nově má být dle § 9 odst. 1 tato lhůta pouze jedna) a 

pro zánik kárné odpovědnosti. 

Následně lze, při opětovném kárném provinění, podat návrh i pro kárné provinění 

původní (které bylo důvodem pro upozornění), a to i po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy se 

navrhovatel o provinění dozvěděl (tedy i po subjektivní lhůtě pro podání návrhu dle § 9 odst. 

1 kárného řádu), nicméně ve lhůtě pro zánik kárné odpovědnosti za toto kárné provinění 

(které bylo důvodem upozornění). 

 

K bodu 3 (§ 89) 

Zahájení trestního stíhání osoby, vůči níž lze podat návrh na zahájení kárného řízení, pro 

totožný skutek bude mít za následek přerušení (nejde o stavení) objektivní 3 leté lhůty pro 

podání návrhu na zahájení kárného řízení, neboť skutečnost, že za totožné jednání bylo 
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totožné osobě sděleno obvinění v trestním řízení, lze mít jednoznačně za okolnost zakládají 

důvody pro přerušení běhu uvedené lhůty, kdy je žádoucí poskytnout osobám oprávněným 

k podání návrhu na zahájení kárného řízení dostatečný časový prostor pro případné podání 

onoho návrhu po ukončení trestního řízení, přičemž musí být počítáno i s určitým časovým 

odstupem, kdy se o ukončení trestního řízení a jeho výsledku tyto osoby dozvědí. 

 

K bodu 4 

K § 92a 

Navržené ustanovení umožňuje výše postavenému navrhovateli (srov. § 8 odst. 2 až 4 

kárného řádu), aby uložil níže postavenému navrhovateli (tedy v případě předsedů soudu 

předsedovi soudu nižšího článku soustavy soudů) provedení šetření nasvědčujících tomu, že 

bylo spácháno kárné provinění, případně, že soudce není způsobilý vykonávat svou funkci. 

Šetření se může týkat pouze osoby, proti které může podat návrh navrhovatel, který 

provedení šetření ukládá, i navrhovatel, kterému je provedení šetření ukládáno. 

Vytváří se tak podmínky pro to, aby se případným kárným proviněním (nebo 

nezpůsobilostí) zabýval navrhovatel, který má lepší podmínky pro šetření (protože má lepší 

přístup k potřebným informacím), zároveň ovšem není oprávnění výše postaveného 

navrhovatele podat návrh nijak omezeno. 

 

K § 92b 

Podle navrženého ustanovení má být povinností navrhovatele, který provedl šetření, 

vyrozumět výše postaveného navrhovatele, který provedení šetření uložil, a předložit mu 

podklady nebo jejich kopie. Ve vyrozumění zejména uvede, k jakým zjištěním dospěl a jak 

bude případně dál postupovat. 

Výše postavený navrhovatel tedy bude informován o zjištěných skutečnostech a bude mít 

o nich též doklady. Následně se tedy může výše postavený navrhovatel rozhodnout, jak bude 

dále ve věci postupovat. 

Je dána povinnost vždy vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti, i když provedení šetření 

neuložilo. 
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V odstavci 2 se navrhuje výslovné ustanovení o tom, že není dotčeno oprávnění níže 

postaveného navrhovatele, který provedl šetření, podat návrh. 

Provedením šetření tedy není níže postavený navrhovatel zproštěn své případné 

povinnosti konat. Pokud se tedy níže postavený navrhovatel dozví na základě informací 

obsažených v pokynu, kterým mu bylo uloženo provést šetření, případně na základě 

samotného šetření, o skutečnostech zakládajících jeho povinnost podat návrh, učiní tak. O 

tomto svém kroku (záměru) informuje výše postaveného navrhovatele, který uložil provedení 

šetření. 

Pokud nedojde níže postavený navrhovatel k závěru, že bude podávat kárnou žalobu, 

informuje o tom v rámci vyrozumění výše postaveného navrhovatele. 

 

K § 92c 

Navržené ustanovení rozšiřuje dosavadní pravomoci vybraných navrhovatelů. 

Podle současné právní úpravy postupují vybraní navrhovatelé při šetření skutečností 

nasvědčujících tomu, že bylo spácháno kárné provinění nebo že je dána nezpůsobilost soudce 

vykonávat svou funkci, jakož i při přípravě a podávání návrhu zejména z pozice orgánů státní 

správy soudů. 

Podle navržené právní úpravy mají mít vybraní navrhovatelé možnost využít též 

informací a důkazů obsažených ve spisech jiných orgánů veřejné moci. 

Řízeními ve věcech soudců jsou řízení o kárné odpovědnosti za kárné provinění soudce, 

řízení o kárné odpovědnosti za kárné provinění předsedy soudu, místopředsedy soudu a 

předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, a dále řízení o 

způsobilosti soudce vykonávat svou funkci. 

Vybraní navrhovatelé tedy mají získat přístup k informacím a důkazům, kterými již 

orgány veřejné moci disponují. Na základě těchto informací a důkazů bude možné případně 

připravit návrh, resp. bude možné označit důkazy, ke kterým nyní navrhovatelé nemají 

přístup. 

Přístup lze odepřít z důvodu ochrany účelu řízení vedeného jiným orgánem veřejné moci, 

případně z důvodu ochrany utajovaných skutečností, resp. skutečností, které jsou předmětem 

povinnosti mlčenlivosti. 
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K bodu 5 (§ 100) 

Navrhuje se rozšířit okruh případů, kdy nebude doplácen plat, který byl snížen z důvodu 

dočasného zproštění výkonu funkce. Nově by nebyl plat doplácen v případě pravomocného 

odsouzení pro spáchání kárného provinění. Nemá být doplácen ani tehdy, pokud bylo kárné 

řízení zastaveno v důsledku vzdání se funkce. 

Těmito změnami se sleduje nastolení stavu, kdy není doplácen plat někomu, proti komu 

bylo důvodně vedeno kárné řízení, resp. kdy je řízení zastaveno v důsledku vzdání se funkce.  

Podle souběžně navržených změn kárného řádu má přitom platit, že i v případě vzdání se 

funkce (ale i v případě zániku funkce z jiného důvodu kromě smrti nebo prohlášení za 

mrtvého) může kárně obviněný požadovat, aby řízení bylo dokončeno (navrhovaný § 14 odst. 

2 kárného řádu). V případě zproštění mu bude plat doplacen. 

 

K čl. IV 

Podle přechodných ustanovení se podle dosavadního znění novelizovaných ustanovení 

posoudí drobné nedostatky a poklesky (§ 88a), běh lhůty podle § 89 a platové nároky podle 

§ 100 odst. 2. Důvodem je požadavek na zachování právní jistoty. 

 

K čl. V 

K bodům 1 až 3 (§ 7a až 7c a § 8) 

Navrhuje se nově upravit institut dosavadní výtky. 

Podle navržených ustanovení má být soudní exekutor, exekutorský kandidát nebo 

exekutorský koncipient upozorněn na možnost podání kárné žaloby (srov. § 117 odst. 1 ex. 

ř.), pokud se dopustí kárného deliktu, jak je vymezen v § 116 ex. ř., který je méně závažný. 

Upozorněním nelze řešit závažný kárný delikt (srov. k tomu § 116 ex. ř.). 

V případě, že k upozornění dojde, nevzniká překážka věci rozhodnuté, tedy – při 

opakovaném kárném provinění (tedy při kárném deliktu nebo závažném kárném deliktu) – lze 

podat návrh i pro kárný delikt, který byl důvodem upozornění. 
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Ten, kdo byl na možnost podání návrhu na zahájení kárného řízení upozorněn, se může 

upozornění bránit a požádat o přezkoumání důvodů upozornění. Stanovisko toho, kdo 

přezkoumání provedl, je konečné. Soudní přezkum je vyloučen. 

Z hlediska lhůt platí, že upozornění lze učinit pouze ve lhůtách stanových pro podání 

kárné žaloby (§ 117 odst. 3 ex. ř.) a pro zánik kárné odpovědnosti (§ 116 odst. 14 ex. ř.). 

Následně lze, při opětovném porušení povinnosti, podat kárnou žalobu i pro kárný delikt, 

který byl důvodem pro upozornění, a to ve lhůtě pro zánik kárné odpovědnosti za tento kárný 

delikt (který byl důvodem upozornění). 

V § 8 je navržena související legislativnětechnická změna, a to zrušení legislativní 

zkratky, která má být nově zavedena v § 7c odst. 1. 

 

K bodům 4 až 6 

K § 116 odst. 14 a § 117 odst. 3 

Zahájení trestního stíhání osoby, vůči níž lze podat kárnou žalobu, pro totožný skutek 

bude mít za následek přerušení objektivní 3 leté lhůty pro podání kárné žaloby, neboť 

skutečnost, že za totožné jednání bylo totožné osobě sděleno obvinění v trestním řízení, lze 

mít jednoznačně za okolnost zakládají důvody pro přerušení běhu uvedené lhůty, kdy je 

žádoucí poskytnout osobám oprávněným k podání kárné žaloby dostatečný časový prostor pro 

případné podání onoho návrhu po ukončení trestního řízení, přičemž musí být počítáno i 

s určitým časovým odstupem, kdy se o ukončení trestního řízení a jeho výsledku tyto osoby 

dozvědí.  

 

K § 117 odst. 5 

Navrhuje se stanovit, na základě navrhovaného znění § 9 odst. 3, že i kárnou žalobu lze 

podat i ve formě návrhu na schválení dohody o vině a kárném opatření. Má být tedy možné 

postupovat tímto způsobem i ve věcech soudních exekutorů. 

 

K bodům 7 a 8 (§ 117a a 117b a § 119) 

K § 117a  

K odstavci 1 a 2 
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Navržené ustanovení umožňuje některým kárným žalobcům uložit jiným vybraným 

kárným žalobcům, aby provedli šetření skutečností nasvědčujících tomu, že se soudní 

exekutor (dále též exekutorský kandidát a exekutorský koncipient) dopustil kárného 

provinění. 

Provedení šetření může kárný žalobce uložit pouze ohledně osoby, proti které je oprávněn 

podat kárnou žalobu, a to pouze kárnému žalobci, který je také oprávněn proti této osobě 

podat kárnou žalobu. 

Vytváří se tak podmínky pro to, aby se případným kárným proviněním zabýval kárný 

žalobce, který má lepší podmínky pro šetření (protože má lepší přístup k potřebným 

informacím), zároveň ovšem není oprávnění výše postaveného kárného žalobce podat kárnou 

žalobu nijak omezeno. 

Ustanovení o státním dohledu a dohledu (§ 7 ex. ř.) zůstává nedotčeno. 

 

K odstavci 3 

Podle odstavce 3 má být povinností kárného žalobce, který provedl šetření, vyrozumět 

výše postaveného kárného žalobce, který provedení šetření uložil, a předložit mu podklady 

nebo jejich kopie. Ve vyrozumění zejména uvede, k jakým zjištěním dospěl a jak bude 

případně dál postupovat. 

Výše postavený žalobce tedy bude informován o zjištěných skutečnostech a bude mít o 

nich též doklady. Následně se tedy může výše postavený žalobce rozhodnout, jak bude dále 

ve věci postupovat. 

Je dána též povinnost vždy vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti, i když provedení 

šetření neuložilo. 

 

K odstavci 4 

V odstavci 4 se navrhuje výslovné ustanovení o tom, že oprávnění níže postaveného 

kárného žalobce, který provedl šetření, podat kárnou žalobu není dotčeno. 

Provedením šetření tedy není níže postavený kárný žalobce zproštěn své případné 

povinnosti konat. Pokud se tedy níže postavený kárný žalobce dozví na základě informací 

obsažených v pokynu, kterým mu bylo uloženo provést šetření, případně na základě 
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samotného šetření, o skutečnostech zakládajících jeho povinnost podat kárnou žalobu, učiní 

tak. O tomto svém kroku (záměru) informuje výše postaveného žalobce, který uložil 

provedení šetření. 

Pokud nedojde níže postavený kárný žalobce k závěru, že bude podávat kárnou žalobu, 

informuje o tom v rámci vyrozumění výše postaveného kárného žalobce. 

 

K § 117b 

Navržené ustanovení rozšiřuje dosavadní pravomoci některých kárných žalobců. 

Podle současné právní úpravy postupují někteří kární žalobci při šetření skutečností 

nasvědčujících tomu, že bylo spácháno kárné provinění, jakož i při přípravě a podávání kárné 

žaloby zejména z pozice orgánů státního dohledu. 

Podle navržené právní úpravy mají mít někteří kární žalobci možnost využít též informací 

a důkazů obsažených ve spisech jiných orgánů veřejné moci. 

Někteří kární žalobci tedy mají získat přístup k informacím a důkazům, kterými již 

orgány veřejné moci disponují. Na základě těchto informací a důkazů bude možné případně 

připravit kárnou žalobu, resp. bude možné označit důkazy, ke kterým nyní kární žalobci 

nemají přístup. 

Přístup lze odepřít z důvodu ochrany účelu řízení vedeného jiným orgánem veřejné moci, 

případně z důvodu ochrany utajovaných skutečností, resp. skutečností, které jsou předmětem 

povinnosti mlčenlivosti (např. mlčenlivosti advokáta). 

Výše popsané možnosti nemají dle návrhu mít orgány Exekutorské komory České 

republiky, neboť jde o orgány profesní samosprávy a nikoliv o státní orgány. Charakter 

některých informací obsažených ve spisech jiných orgánů veřejné moci (získaných 

např. prostřednictvím odposlechů v trestním řízení), které se často týkají také osob, které 

nemají nic společného s profesní samosprávou soudních exekutorů, neodpovídá postavení 

Exekutorské komory České republiky. Její orgány vykonávají profesní samosprávu, čemuž by 

měly odpovídat i jejich pravomoci stanovené primárně vůči soudním exekutorům, 

exekutorským kandidátům a exekutorským koncipientům a dalším zaměstnancům působícím 

v rámci exekutorských úřadů. 

Navrhuje se též změnit označení dosavadních § 117a a 117b na § 117c a 117d, neboť 

návrhem zákona mají být do exekučního řádu vloženy nové § 117a a 117b. V této souvislosti 
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je též nutné změnit vnitřní odkaz v § 119 odst. 5, který nyní odkazuje na § 117b odst. 2 tak, 

aby nově odkazoval na § 117d odst. 2. 

 

K čl. VI 

Podle přechodných ustanovení se podle dosavadního znění novelizovaných ustanovení 

posoudí drobné nedostatky a poklesky (§ 7a), běh lhůt podle § 116 odst. 4 a § 117 odst. 3. 

Důvodem je požadavek na zachování právní jistoty. 

 

K čl. VII (§ 9 odst. 2) 

Navrhuje se rozšířit okruh případů, kdy nebude doplácen plat, který byl snížen z důvodu 

dočasného zproštění výkonu funkce. Nově by nebyl plat doplácen v případě pravomocného 

odsouzení pro spáchání kárného provinění. Nemá být doplácen ani tehdy, pokud bylo kárné 

řízení zastaveno v důsledku vzdání se funkce. 

Těmito změnami se sleduje nastolení stavu, kdy není doplácen plat někomu, proti komu 

bylo důvodně vedeno kárné řízení, resp. kdy je řízení zastaveno v důsledku vzdání se funkce.  

Podle souběžně navržených změn kárného řádu má přitom platit, že i v případě vzdání se 

funkce (ale i v případě zániku funkce z jiného důvodu kromě smrti nebo prohlášení za 

mrtvého) může kárně obviněný požadovat, aby řízení bylo dokončeno (navrhovaný § 14 odst. 

2 kárného řádu). V případě zproštění mu bude plat doplacen. 

 

K čl. VIII 

Podle přechodných ustanovení se podle dosavadního znění novelizovaného ustanovení 

posoudí platové nároky podle § 9 odst. 2. Důvodem je požadavek na zachování právní jistoty. 

 

K čl. IX (§ 17 odst. 2) 

Ustanovení reaguje na nově navržené procesní instituty spočívající v rozhodnutí o 

podmíněném zastavení řízení či schválení dohody o vině a kárném opatření, ale i na instituty 

stávající, které spadají do trestního řízení. 
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Je tedy navrženo rozšíření možnosti požadovat po soudci nebo státním zástupci regresní 

úhradu škody vzniklé jejich postupem i v případě, že kárné nebo trestní řízení skončí těmito 

v ustanovení § 17 odst. 2 nově navrženými rozhodnutími, neboť v nich rovněž byla prokázána 

vina soudců či státních zástupců způsobená nesprávným úředním postupem, rozhodnutím, 

nebo trestným činem spáchaným ve spojitosti s výkonem jejich funkce. 

Dohoda o vině a trestu a dohoda o vině a kárném opatření nejsou výslovně uvedeny, 

protože pokud je dohoda schválena, platí, že „byla vina soudce nebo státního zástupce 

zjištěna v kárném nebo trestním řízení“ ve smyslu stávající právní úpravy. Pokud dohoda 

schválena nebyla, vina zjištěna nebyla (naopak podle trestního řádu a podle změn 

navrhovaných v kárném řádu platí, že k prohlášení viny ani ke sjednané dohodě se nepřihlíží). 

 

K čl. X (§ 22) 

Navrhuje se zrušení odstavce 3 v § 22, protože nově již nemají být přísedícím v řízení ve 

věcech soudních exekutorů osoby navržené veřejným ochráncem práv. 

 

K čl. XI 

Podle přechodného ustanovení se použije dosavadní § 22 odst. 3, a to pro účely řízení 

zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Důvodem je okolnost, že i po nabytí 

účinnosti tohoto zákona nelze vyloučit, že bude nutné, aby veřejný ochránce práv přísedící 

navrhnul. 

 

K Čl. XII 

Toto ustanovení je ustanovením o účinnosti tohoto zákona. Tento zákon nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2021. 
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