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VI.
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
Zpracovatel / zástupce předkladatele:

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte

Ministerstvo spravedlnosti

1. ledna 2021

Implementace práva EU: Ne

2. Cíl návrhu zákona
Cílem návrhu zákona je:
- posílení záruk zákonnosti řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
zavedením odvolacího přezkumu a
- zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Předkladatel předpokládá dopady v částce do cca 5 mil. Kč ročně.
Náklady budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Vyberte Ano / Ne
Ne
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne

3.5 Sociální dopady: Ne

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne

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

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne

3.10 Korupční rizika: Ne

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
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1.

Důvod předložení a cíle

1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních
zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

1.2 Definice problému
Předmětem úpravy zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců
a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „kárný řád“), je kárné řízení
ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a řízení o způsobilosti soudce
a státního zástupce vykonávat svou funkci, resp. bezprostředně související otázky (pravomoc,
příslušnost, složení senátů, způsob jejich kreace atd.).
Kárné řízení, resp. řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou
funkci, představují procesněprávní rámec, v rámci kterého má být projednána a rozhodnuta
otázka odpovědnosti kárně obviněného za kárné provinění vč. případného uložení kárného
opatření (sankce), resp. otázka způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat funkci.
Řízení vedená podle kárného řádu tedy představují jeden z významných institutů, které mají
zajistit řádný výkon soudní moci, resp. řádné fungování justice v širším smyslu.
Kárný řád nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2002 a byl k dnešnímu dni pětkrát novelizován.
Z těchto novel byla nejvýznamnější novela provedená zákonem č. 314/2008 Sb. (účinnost
dnem 1. října 2008), kterou bylo zejména stanoveno, že kárné řízení (i řízení o způsobilosti
soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci) je jednostupňové (jediným opravným
prostředkem je návrh na obnovu řízení, který je mimořádným opravným prostředkem), dále
byla stanovena příslušnost jiného soudu (Nejvyššího správního soudu), bylo stanoveno nové
složení kárných senátů (problematika přísedících a poměr členů senátu soudců a nesoudců)
a dále byl stanoven způsob jejich kreace (výběr členů senátu apod.).
Účinnosti další významné novely kárného řádu, a to zákona č. 286/2009 Sb., předcházela
účinnost zákona č. 183/2009 Sb., který je novelou zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „exekuční řád“ nebo také jen „ex. ř.“). Zákonem
č. 183/2009 Sb. byla kárná pravomoc ve věcech soudních exekutorů přenesena z orgánů
Exekutorské komory České republiky (dále také jen „exekutorská komora“) na kárný soud
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(Nejvyšší správní soud) s tím, že ve věcech soudních exekutorů jednal a rozhodoval kárný
senát rozhodující ve věcech soudců. Dále podle přechodného ustanovení, srov. čl. II zákona
č. 183/2009 Sb., rozhodoval Nejvyšší správní soud za určitých okolností o odvoláních proti
rozhodnutím kárných orgánů exekutorské komory vydaných v řízeních zahájených před
nabytím účinnosti zákona č. 183/2009 Sb. (agenda Kseo).
Další významnou novelou kárného řádu byl zákon č. 286/2009 Sb. (účinnost dnem
1. listopadu 2009), na základě kterého byly zřízeny speciální senáty pro řízení ve věcech
soudních exekutorů, takže ve věcech soudních exekutorů již neměly rozhodovat senáty určené
pro rozhodování ve věcech soudců.
Předkladatel se průběžně zabývá vyhodnocováním efektivity právní úpravy, a to na
základě vlastní činnosti, na základě podnětů aplikační praxe a právní vědy a na základě
mezinárodních doporučení.
Na základě tohoto vyhodnocování následně předkladatel zvažuje přijetí přednostně
nelegislativních opatření, případně předloží návrh změny právní úpravy. Při navrhování
změny právní úpravy přitom předkladatel usiluje o co možná nejmenší legislativní zásah
(co do četnosti návrhů právních předpisů i co do povahy a rozsahu změn).Jak je výše
uvedeno, současný model kárné odpovědnosti (v literatuře též nazývaný jako tzv. Pospíšilův
model kárné odpovědnosti 1) byl zaveden s účinností dnem 1. října 2008. 2 Uplynulo tedy 10
let od zavedení současného systému kárného řízení.
Dne 3. května 2018 se konal v sídle Nejvyššího správního soudu seminář s názvem
„Kárné řízení – kudy dál, stejně nebo trochu jinak?“, za účasti soudců, státních zástupců,
zástupců předkladatele, veřejné ochránkyně práv a dalších institucí
Semináři pořádanému Nejvyšším správním soudem předcházelo dotazníkové šetření
provedené Nejvyšším správním soudem mezi odbornou veřejností (dále také jen „dotazníkové
šetření NSS“).
Na tento seminář navázal předkladatel svou akcí (kulatým stolem) konaným dne
14. ledna 2019 v sídle předkladatele, které se účastnili soudní funkcionáři (předsedové nebo
místopředsedové krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
1

Srov. k tomu např. Kosař, D., Papoušková, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České

republiky, Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, str. 23 a násl.
2

Přičemž s účinností dnem 1. listopadu 2009 byl rozšířen na kárnou odpovědnost soudních exekutorů.
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soudu), zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, Kanceláře veřejné ochránkyně práv,
předkladatele a dalších institucí.
Na základě výše uvedených odborných akcí, jakož i na základě dalších podnětů,
předkladatel identifikoval následující problémy, které byly předmětem posouzení dopadů
regulace.

1.2.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Na

základě

novely

č.

314/2008

Sb.

bylo

zavedeno

jednoinstanční

řízení

(srov. § 21 kárného řádu). Rozhodnutí kárného senátu tak lze přezkoumat v omezeném
rozsahu na základě žaloby na obnovu řízení (srov. § 22 kárného řádu) podané kárně
obviněným. Dále je přípustná ústavní stížnost podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o Ústavním soudu“),
na základě které dochází pouze k přezkumu z hlediska stěžovatelem tvrzeného zásahu do
ústavně zaručených základních práv nebo svobod.
Předkladatel v roce 2008 předložil návrh zákona později publikovaného pod
č. 314/2008 Sb., který stanovil jednoinstanční řízení za účelem zpřísnění kárného postihu,
resp. za účelem vyloučení nežádoucího zmírňování postihu kárně obviněných soudců.
Účelem zavedení jednoinstančního řízení ve věcech soudců bylo vyloučení tehdy
identifikované praxe, kdy „Druhostupňový soud v podobě kárného senátu Nejvyššího soudu
v praxi funguje jako jakýsi orgán „graciační“, který nepochybuje o skutkových zjištěních
prvostupňového kárného soudu, tradičně však pouze uložené kárné opatření zmírní (sníží
srážky z platu či úplně upustí od potrestání).“ 3
Zpřísnění postihu by nemělo být chápáno jako samoúčelné. Účelem zavedení
jednoinstančnosti bylo omezení rizika, že postih kárně obviněného bude uměle zmírněn
(postihem myslíme nejen přísnost kárného opatření, ale též, zda vůbec je řízení meritorně
skončeno odsuzujícím rozsudkem). Účelem změny tedy bylo dosáhnout přiměřeného
(adekvátního) postihu kárně obviněných ve všech případech.

3

Srov. sněmovní tisk č. 425, část č. 1, str. 25.
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Zrušení možnosti přezkumu na základě řádného opravného prostředku bylo spojeno
s nevýhodou spočívající v tom, že bude zrušena jedna ze záruk zákonnosti (bude zrušen
instanční přezkum), nicméně tato nevýhoda měla být vyvážena zpřísněním kárného postihu.
Naplnění výše popsaného účelu 4 novelizace ve věcech soudců, tedy zpřísnění kárného
postihu kárně obviněných soudců, bylo podrobeno zkoumání v rámci výzkumu provedeného
vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví (dále také jen „ÚPOS“) doc. JUDr. Davidem
Kosařem, Ph.D., LL.M., J. S.D., a odborné pracovnice ÚPOS Mgr. et Mgr. Terezy
Papouškové (dále také jen „výzkum ÚPOS“). 5
Z výzkumu ÚPOS 6 přitom vyplývá, že podle kvantitativního výzkumu v drtivé většině
ukazatelů ke zpřísnění kárného postihu po účinnosti zákona č. 314/2008 Sb. nedošlo.
K mírnému zpřísnění mohlo dojít u intenzity kárných opatření, zejména u sankcí snížení
platu, což bude ovšem třeba ověřit kvalitativním výzkumem. 7

4

V článku Bobek, M. Odpovědnost a disciplína soudce (v přerodu?), Právní rozhledy 14/2011, str. 502 a

násl., jsou uvedeny dva hlavní důvody pro zavedení jednoinstančnosti a paritního složení senátu v řízeních ve
věcech soudců. Autor článku je jeden z nynějších generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie Mgr. et
Mgr. Michal Bobek, Diploma (Cantab), M. Jur. (Oxon), M. Res. (EUI), který se coby zaměstnanec Nejvyššího
správního soudu podílel na formulování koncepčních východisek nového modelu kárného řízení ve věcech
soudců, jak byla zachycena v původním vládním návrhu zákona později publikovaném pod č. 314/2008 Sb.
Prvním z důvodů byla snaha o koncepčně nové pojetí kárného řízení (kárné řízení ve věcech soudců má být
koncepčně pojato jako primárně etický soud o tom, zda profese a společnost určité počínání soudce akceptují či
nikoliv) a dále snaha předejít zmírňování postihu ve víceinstančním řízení. Dr. Bobek nicméně zároveň uzavírá,
že problém kárných řízení vedených podle kárného řádu ve znění účinném do 30. 9. 2008 (tedy před nabytím
účinnosti zákona č. 314/2008 Sb.) nebyla obecně přílišná mírnost, ale selektivní spravedlnost. Uvádí přitom, že
rozhodování kárných senátů vrchních soudů bylo zpravidla solidní, nicméně bylo deformováno rozhodnutími
v několika věcech, což mělo za následek ztrátu důvěry veřejnosti v systém kárné odpovědnosti soudce.
5

Kosař, D., Papoušková, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky, Praha :

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, str. 25 a 26.
6

Autoři výzkumu ÚPOS přitom ovšem poukazují na okolnost, že lze těžko jednoznačně interpretovat vliv

zavedení jednoinstančnosti na přísnost kárného řízení, a to zejména z důvodů více působících okolností, k tomu
srov. zejména Kosař, D., Papoušková, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky,
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, str. 48 až 53.
7

Kosař, D., Papoušková, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky, Praha :

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, str. 75. Předkladatel k tomu dodává, že výzkum ÚPOS přezkoumával naplnění
cílů novely č. 314/2008 Sb. jako celku, tedy včetně zpřísňování hmotněprávní úpravy kárných opatření.
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Z dotazníkového šetření NSS vyplývá, že odborná veřejnost chápe absenci dostatečného
přezkumu jako problém, jednoinstančnost je chápána negativně až diskriminačně , resp. jako
největší problém současného kárného řízení , je namítáno, že jednoinstančnost vede k přílišné
opatrnosti a zdrženlivosti kárných senátů . Toto hodnocení jednoinstančnosti se potvrdilo
i v průběhu akce pořádané předkladatelem (kulatý stůl).
Jak je uvedeno výše, problém nemožnosti dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného
senátu je přitom problémem neexistence opravného řízení vedeného na základě řádného
opravného prostředku. Jde tedy o problém absence jedné ze záruk zákonnosti.
Předkladatel dochází k závěru, že zavedení jednoinstančního řízení nevedlo ke zpřísnění
postihu kárně obviněných, některé z poznatků shromážděných předkladatelem v rámci
hodnocení dopadů regulace naopak nasvědčují tomu, že jednoinstančnost vede k mírnějšímu
rozhodování kárných senátů ve srovnání s dvojinstančním řízením a nikoliv k větší přísnosti.
Soud prvního stupně (nalézací soud) je soudem, který provádí právní posouzení
skutkového stavu, který sám zjistil. V systému jednoinstančního řízení to ovšem znamená, že
neexistuje přezkum takového postupu, resp. rozhodnutí nalézacího soudu.
Z údajů předkladatele o řízeních vedených podle kárného řádu ve znění účinném před
účinností novely č. 314/2008 Sb. vyplývá, že vedeno bylo celkem 221 řízení ve věcech
soudců a 62 řízení ve věcech státních zástupců. Z tohoto celkového počtu řízení bylo podáno
odvolání v celkem 84 řízeních ve věcech soudců, což představuje 38% řízení, a v 21 řízeních
ve věcech státních zástupců, což představuje 34% řízení.

Tabulka 1: Řízení ve věcech soudců vedená podle kárného řádu ve znění účinném
do 30. 9. 2008 (údaje k 5. 2. 2019)
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ
Počet
řízení
celkem

Počet řízení,
ve kterých
bylo podáno
odvolání

Počet
podaných
odvolání
celkem

Rok 2002

14

7

7

Rok 2003

30

13

16

Zahájení
řízení

7

Odvolatel
kárně obviněný
navrhovatel
kárně obviněný
navrhovatel
ministr spravedlnosti

Počet
odvolání
4
3
8
2
6
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Rok 2004

24

9

10

Rok 2005

35

16

19

Rok 2006

41

12

13

Rok 2007

41

13

16

Rok 2008

36

14

19

CELKEM

221

84

kárně obviněný
navrhovatel
ministr spravedlnosti
kárně obviněný
navrhovatel
ministr spravedlnosti
kárně obviněný
navrhovatel
kárně obviněný
navrhovatel
kárně obviněný
navrhovatel
ministr spravedlnosti

3
1
6
12
5
2
9
4
11
5
11
6
2

Zdroj: předkladatel

Tabulka 2: Řízení ve věcech státních zástupců vedená podle kárného řádu ve znění
účinném do 30. 9. 2008 (údaje k 5. 2. 2019)
ŘÍZENÍ VE VĚCECH STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
Zahájení
řízení

Počet
řízení
celkem

Počet řízení, ve
kterých bylo
podáno
odvolání

Počet
podaných
odvolání
celkem

Rok 2002

7

5

6

Rok 2003

7

4

5

Rok 2004

13

5

8

Rok 2005
Rok 2006

14
10

0
2

0
2

Rok 2007

7

5

7

8

Odvolatel
kárně obviněný
ministr spravedlnosti
kárně obviněný
ministr spravedlnosti
nejvyšší státní
zástupce
kárně obviněný
navrhovatel
ministr spravedlnosti
nejvyšší státní
zástupce
ministr spravedlnosti
kárně obviněný
navrhovatel
nejvyšší státní

Počet
odvolání
4
2
3
1
1
3
2
1
2
2
2
3
2
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zástupce
Rok 2008

4

0

CELKEM

62

21

0

-

-

Zdroj: předkladatel
Z výše uvedených přehledů (tabulek) vyplývá, že odvolání byla dříve běžně podávána,
přičemž odvolání podávaly, kromě kárně obviněných a navrhovatelů, též další procesní
subjekty k tomu oprávněné. V tabulkách jsou uvedena řízení vedená podle kárného řádu ve
znění účinném do 30. 9. 2008 (tedy řízení o kárné odpovědnosti soudce a státního zástupce,
řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci a řízení
o odpovědnosti soudce za přestupek).
Je tak zřejmé, že oprávnění podat odvolání využíváno bylo, přičemž za současné právní
úpravy účastníci řízení, resp. další subjekty, tuto možnost nemají.
Absence možnosti instančního přezkumu na základě řádného opravného prostředku, tedy
absence jedné ze záruk soudního rozhodování, je pak odbornou veřejností vnímána negativně,
jako vada právní úpravy, která vede k neúměrnému snížení procesních standardů řízení
vedených podle kárného řádu a která není v praxi ospravedlněna naplněním žádného
legitimního cíle.

1.2.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Dále byla identifikována skupina problémů spojených s činností kárných senátů. Jde
o problémy spojené s účastí přísedících (přísedící jsou členové senátu z řad příslušníků
nesoudcovských právnických profesí) na rozhodování kárných senátů a dále o problémy
spojené s počtem členů senátu.
Z průběhu hodnocení dopadů regulace vyplývá, že účast přísedících v kárných senátech
je považována za prospěšnou pouze částečně.
Účast přísedících na rozhodování kárných senátů je považována za jednu z příčin příliš
mírného postihu kárně obviněných.
Dále bylo zjištěno, že praxe považuje za problém skutečnost, že přísedící mají velmi
omezenou znalost vnitřního chodu soudnictví, což ve věcech soudců vede k tomu důsledku,
že přísedící sice přispívají k rozhodovací činnosti kárných senátů formou zpětné vazby (tedy
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pohledem člověka, který zná soudnictví zvenčí, nicméně soudnictví v tomto rozsahu zná),
nemají však věcnou znalost profese soudce, resp. znalost vnitřního justičního prostředí.
Zejména účast přísedících z řad členů akademické obce (ve věcech soudců, státních
zástupců i soudních exekutorů) je považována za málo prospěšnou, a to pro omezený přínos
teoretických znalostí těchto přísedících pro právní praxi.
S účastí přísedících je dále spojen ten problém, že je obtížné nařídit ústní jednání na
termín, který vyhovuje účastníkům řízení, obhájci i současně všem členům senátu, zejména
přísedícím.
Tento problém je dán jednak počtem členů senátu (v současnosti šest členů senátu), dále
tím, že ze šesti členů senátu jsou přísedícími tři členové senátu (ve věcech soudců), resp. čtyři
členové senátu (ve věcech státních zástupců a soudních exekutorů), tedy tři, případně čtyři,
osoby nejsou soudci a musejí své povinnosti člena senátu vykonávat s ohledem na svou další
pracovní činnost.
Na základě výše uvedeného došel předkladatel k závěru, že je třeba revidovat právní
úpravu složení senátu a způsobu jeho kreace a nalézt variantu, která vyřeší výše popsané
problémy.

1.2.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Předkladatelem byl identifikován problém spočívající v tom, že současná praxe nemá
odpovídající procesní formu řešení věci v kárném řízení na základě dohody.
Současná právní úprava umožňuje udělení výtky nebo zahájení kárného řízení. Žádný
mezistupeň v současné době neexistuje. Je tak dána možnost adekvátního řešení méně
závažných pochybení (udělením výtky), nicméně pro kategorii více závažných pochybení
v současnosti neexistuje více odstupňovaná procesní forma řešení – má být vždy zahájeno
kárné řízení v plném rozsahu.
Současná praxe akceptuje postup zpravidla předsedy soudu, který podá návrh na zahájení
kárného řízení, nicméně v průběhu řízení kárně obviněný soudce dodatečně splní své
povinnosti (např. zlepší svůj nedostatečný výkon, který vedl k průtahům), na což předseda
soudu (navrhovatel) reaguje zpětvzetím návrhu na zahájení řízení. Kárný soud v takovém
případě řízení podle § 14 písm. a) kárného řádu zastaví. Účelu kárného řízení je přinejmenším
zčásti dosaženo, neboť je nastolen stav řádného výkonu soudnictví (resp. profese kárně
10
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obviněného), nicméně řízení nekončí meritorním rozhodnutím, takže není rozhodnuto o tom,
zda se kárně obviněný dopustil kárného provinění. V případě zahájení dalšího kárného řízení
s týmž kárně obviněným pro jiný skutek se pak musí kárný soud vypořádat s tím, že s týmž
kárně obviněným již bylo v minulosti kárné řízení vedeno.
Při analýze této problematiky lze vyjít z údajů dostupných k problematice důvodů
zastavení řízení.

Tabulka 3: Důvody zastavení řízení ve věcech soudců vedených podle kárného řádu
ve znění účinném dnem 1. 10. 2008 (údaje k 23. 1. 2019)
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDCŮ
Vzdání se funkce soudce

30

Zánik funkce soudce (odsouzení pro
tr. čin)

3

Zánik funkce soudce (úmrtí)

2

Zánik funkce soudce z jiného důvodu

1

Opožděnost návrhu

11

Zpětvzetí návrhu

29

Částečné zpětvzetí návrhu

1

Vedení kárného řízení je nepřípustné
(překážka ne bis in idem)

1

Nespecifikováno

3

CELKEM

81

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
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Tabulka 4: Důvody zastavení řízení ve věcech státních zástupců vedených podle
kárného řádu ve znění účinném dnem 1. 10. 2008 (údaje k 23. 1. 2019)
ŘÍZENÍ VE VĚCECH STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
Vzdání se funkce státního zástupce

8

Úmrtí státního zástupce

1

Odsouzení pro trestný čin

1

Udělení výtky

3

Opožděnost návrhu

1

Zpětvzetí návrhu

5

CELKEM

19

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel

Tabulka 5: Důvody zastavení řízení ve věcech soudních exekutorů vedených podle
exekučního řádu a kárného řádu ve znění účinném dnem 26. 6. 2009 a vedených podle
kárného řádu ve znění účinném dnem 1. 11. 2009 (údaje k 23. 1. 2019)
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUDNÍCH
EXEKUTORŮ
Kárně stíhání bez významu vedle
4
opatření, které již bylo uloženo
Odvolání soudního exekutora z
19
funkce
Zánik výkonu exekutorského
9
úřadu
Zánik odpovědnosti

1

Opožděnost návrhu

7

Zpětvzetí návrhu orgánem EK ČR

18

Zpětvzetí návrhu ministrem
spravedlnosti

17

Zpětvzetí návrhu předsedou soudu

2
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Částečné zpětvzetí

4

CELKEM

81

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
Z přehledů je patrné, že zpětvzetí nebo částečné zpětvzetí návrhu je poměrně častým
důvodem zastavení řízení. Celkem jde v rozhodném období (od 1. 10. 2008,
resp. od 26. 6. 2009 do 23. 1. 2019) o 41 věcí.
Bližší rozklad skutečností, které vedly ke zpětvzetí, je možný jen na základě příslušných
spisů kárného soudu, resp. navrhovatelů. Důvody pro zpětvzetí jsou rozmanité.
Z dostupných údajů vyplývá, že část zpětvzetí je založena na tom, že kárně obviněný po
podání kárného návrhu dodatečně splnil své povinnosti, pro jejichž porušení byl návrh podán,
zvýšil své pracovní nasazení apod.
Dále je důvodem zpětvzetí např. vzdání se funkce kárně obviněným, nicméně navrhovatel
vezme návrh zpět, takže procesně je důvodem zastavení právě zpětvzetí návrhu. Dále může
být důvodem zpětvzetí např. nová rozhodovací praxe ve skutkově nebo právně obdobné věci,
atd. Důvodem pro zpětvzetí byla také např. změna právního názoru navrhovatele na skutek
kárně obviněného.
Bližší údaje o důvodech zpětvzetí nejsou v agregované podobě k dispozici.
Lze však uzavřít, že určitá část věcí je řešena kárným řízením a následným zpětvzetím
jenom z toho důvodu, že v současnosti neexistuje procesní forma, jak řízení meritorně skončit
na základě dohody (dohody v materiálním smyslu) mezi navrhovatelem a kárně obviněným,
aniž by přitom došlo k nežádoucí dispozici s povinnostmi kárně obviněného a koneckonců
i navrhovatele.
Předkladatel má za to, že by měla existovat možnost, jak výše popsané situace řešit tak,
aby sice byla zjištěna vina kárně obviněného a došlo k nápravě nežádoucího stavu (uznání
viny, napravení důsledků apod.), nicméně dělo by se tak operativněji (než v běžném kárném
řízení) a za formalizované spoluúčasti kárně obviněného. Takové řešení, založené na dohodě
(dohodě v materiálním smyslu) mezi kárně obviněným a navrhovatelem, ovšem vyžaduje
participaci neutrálního procesního subjektu (kárného soudu), protože navrhovatel a kárně
obviněný nemohou předmětem takové dohody volně disponovat.
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1.2.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Právní úprava obsahuje výčet subjektů oprávněných podat návrh na zahájení kárného
řízení ve věcech soudců v § 8 odst. 2 až 4 kárného řádu, ve věcech státních zástupců
v § 8 odst. 5 kárného řádu a ve věcech soudních exekutorů v § 117 odst. 2 ex. ř.
Z povahy věci i z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že je žádoucí, aby
kárným navrhovatelem v konkrétní věci byl navrhovatel, který má nejlepší přístup
k informacím o kárně obviněném a o spáchaném skutku. V případě kárně obviněných soudců
je takovým žalobcem předseda příslušného soudu (srov. rozhodnutí kárného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss 8/2013-45).

Tabulka 6: Přehled počtu návrhů na zahájení kárného řízení ve věcech soudců,
vedených podle kárného řádu ve znění účinném dnem 1. 10. 2008, podle navrhovatelů
(údaje k 23. 1. 2019)
NAVRHOVATELÉ VE VĚCECH SOUDCŮ
Předsedové OS

141

Předsedové KS (bez předsedy MS v Praze)

35

Předseda MS v Praze

27

Předseda VS v Praze

1

Předseda NS

5

Ministr spravedlnosti

34

Veřejný ochránce práv

3

CELKEM

246

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
Zahrnuta jsou řízení o kárné odpovědnosti soudce, předsedy nebo místopředsedy soudy
a předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu vedená před
Nejvyšším správním soudem.
Z přehledu je patrné, že nejvíce návrhů podali předsedové okresních soudů (141)
a krajských soudů (celkem 62, z toho 27 předseda Městského soudu v Praze). Dohromady
podali předsedové okresních soudů a krajských soudů 203 návrhů z celkových 246.
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Předseda Nejvyššího soudu podal 5 návrhů, z nichž 3 návrhy byly podány proti soudci
okresního (obvodního) soudu (sp. zn. 11 Kss 8/2010, sp. zn. 16 Kss 6/2013 a sp. zn.
16 Kss 1/2018), 1 návrh byl podán proti předsedkyni okresního soudu (sp. zn. 16 Kss 4/2012)
a 1 návrh byl podán proti soudci vrchního soudu (sp. zn. 13 Kss 10/2013).
V jedné z výše uvedených věcí byla navrhovatelem kromě předsedy Nejvyššího soudu
také předsedkyně příslušného obvodního soudu. Dle příspěvku JUDr. Milady Šámalové,
předneseném na konferenci s názvem „Kárné řízení – kudy dál, stejně nebo trochu jinak?“ 8
pořádané Nejvyšším správním soudem, však předsedkyně příslušného obvodního soudu
původně předsedovi Nejvyššího soudu sdělila, že návrh nepodá, neboť návrh podá ministr
spravedlnosti. Poté, kdy návrh podal předseda Nejvyššího soudu, podala návrh též
předsedkyně příslušného soudu a řízení o obou návrzích byla spojena.
Dále lze uvést, že ve věci sp. zn. 16 Kss 4/2012 byl předsedou Nejvyššího soudu podán
návrh proti předsedkyni okresního soudu. Před podáním návrhu na zahájení kárného řízení
předseda Nejvyššího soudu postoupil předsedovi okresního soudu podnět k zahájení kárného
řízení se soudcem daného okresního soudu. Důvodem pro zahájení kárného řízení se soudcem
daného okresního soudu mělo být tvrzené nevhodné chování soudce daného okresního soudu
při hlavním líčení. Předseda okresního soudu udělil soudci příslušného okresního soudu výtku
a následně sdělil předsedovi Nejvyššího soudu, a to (dle tvrzení předsedy Nejvyššího soudu)
v rozporu se zvukovým záznamem pořízeným při hlavním líčení, že se tento soudce ničeho
nedopustil. Předseda Nejvyššího soudu tedy kvůli tomuto jednání předsedy okresního soudu,
podal proti předsedovi okresního soudu návrh na zahájení kárného řízení.
Dále je zřejmý poměrně vysoký počet návrhů podaných ministrem spravedlnosti, a to
34 z celkového počtu 246.

8

Tento příspěvek byl též publikován pod názvem „Poznatky kárných soudců Nejvyššího soudu ke kárnému

řízení“ v časopise Soudce č. 7-8/2018.
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Tabulka 7: Přehled počtu návrhů na zahájení kárného řízení ve věcech státních
zástupců vedených podle kárného řádu ve znění účinném dnem 1. 10. 2008, podle
navrhovatelů (údaje k 23. 1. 2019)
NAVRHOVATELÉ VE VĚCECH STÁTNÍCH
ZÁSTUPCŮ
Okresní (obvodní) státní zástupci

45

Krajští státní zástupci

34

Vrchní státní zástupci

15

Nejvyšší státní zástupce

5

Ministr spravedlnosti

5

CELKEM

104

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
Také v případě státních zástupců je zřejmé, že nejvíce návrhů je podáváno státními
zástupci stojícími v čele okresních a krajských státních zastupitelství.
Pokud jde o návrhy podané nejvyšším státním zástupcem, kterých je 5 z celkových 104,
jeden z nich (sp. zn. 12 Ksz 4/2010) byl podán proti státnímu zástupci působícím při okresním
státního zastupitelství. Další dva návrhy byly podány proti státním zástupcům působícím při
Nejvyšším státním zastupitelství (sp. zn. 12 Ksz 2/2008 a sp. zn. 12 Ksz 4/2009). Zbývající
dva návrhy byly podány proti vedoucímu státnímu zástupci stojícímu v čele vrchního
státnímu zastupitelství (sp. zn. 12 Ksz 8/2012), resp. náměstkovi vedoucího státního zástupce
stojícího v čele vrchního státního zastupitelství (sp. zn. 12 Ksz 5/2016).
Z návrhů podaných vrchními státními zástupci byl jeden z nich podán proti vedoucímu
státnímu zástupci stojícímu v čele krajského státního zastupitelství (sp. zn. 12 Ksz 4/2011).
Tento návrh byl vrchním státním zástupcem podán v souvislosti s činností kárně obviněného
vedoucího státního zástupce stojícího v čele podřízeného krajského státního zastupitelství,
kdy kárně obviněný vedoucí státní zástupce podal návrh na zahájení kárného řízení proti
řadovému státnímu zástupci podřízeného okresního státního zastupitelství (nešlo tedy o případ
pasivity vedoucího státního zástupce stojícího v čele krajského státního zastupitelství). Kárně
obviněný vedoucí státní zástupce stojící v čele krajského státního zastupitelství si ovšem
opatřil v rozporu se zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
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pozdějších předpisů (dále také jen „trestní řád“ nebo jen „tr. ř.“) důkaz, na kterém založil svůj
návrh podaný proti řadovému státnímu zástupci podřízeného okresního státního zastupitelství.
V dalších dvou případech podal vedoucí státní zástupce stojící v čele vrchního státního
zastupitelství návrh na zahájení kárného řízení proti státním zástupcům vykonávajícím funkci
při podřízených krajských státních zastupitelstvích (sp. zn. 12 Ksz 5/2012 a sp. zn.
12 Ksz 14/2012).
V jednom případě podal vedoucí státní zástupce stojící v čele vrchního státního
zastupitelství návrh na zahájení kárného řízení proti vedoucímu státnímu zástupci stojícímu
v čele okresního státního zastupitelství (sp. zn. 12 Ksz 1/2013), návrh však nebyl podán
z důvodu nedostatečné aktivity kárně obviněného vůči řadovým státním zástupcům.
Ve zbývajících věcech podal vedoucí státní zástupce stojící v čele vrchního státního
zastupitelství návrhy na zahájení kárného řízení proti řadovým státním zástupcům příslušného
vrchního státního zastupitelství.

Tabulka 8: Přehled počtu návrhů na zahájení kárného řízení ve věcech soudních
exekutorů, vedených podle exekučního řádu a kárného řádu ve znění účinném dnem
26. 6. 2009 a vedených podle kárného řádu ve znění účinném dnem 1. 11. 2009, podle
navrhovatelů (údaje k 23. 1. 2019)
NAVRHOVATELÉ VE VĚCECH SOUDNÍCH
EXEKUTORŮ
Předseda soudu

16

Předseda Revizní komise EK ČR

22

Předseda Kontrolní komise EK ČR

23

Ministr spravedlnosti

146

CELKEM

207

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, většina návrhů, a to asi 71%, je podáváno
ministrem spravedlnosti. Zbývající část je podávána předsedy soudů (okresních, v jejichž
obvodu je sídlo exekutorského úřadu, a exekučních soudů, tedy těch soudů, které vedou
exekuci) a orgány exekutorské komory.
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Předkladatel na základě výše uvedeného uzavírá, že ve věcech soudců a státních zástupců
je v převažující míře dána aktivita předsedů krajských a okresních soudů, resp. krajských
a okresních státních zástupců, což předkladatel považuje za přirozený stav.
Výše postavení navrhovatelé podávají návrhy na zahájení kárného řízení ve věcech
soudců a státních zástupců jen v omezené míře.
Ve věcech soudních exekutorů naopak platí, že zahajování kárných řízení proti soudním
exekutorům do značné míry závisí na aktivitě ministra spravedlnosti.

1.2.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
V praxi byly identifikovány případy, kdy v kárném řízení nebylo možné provedení
důkazu opatřeného v trestním řízení, a to odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
ve smyslu § 88 odst. 1 tr. ř., resp. nebylo možné převzetí skutkových zjištění vyplývajících
z těchto důkazů (např. kárná řízení sp. zn. 12 Ksz 1/2010 a sp. zn. 16 Kss 1/2017).
V těchto věcech byli kárně obvinění zproštěni kárného obvinění (návrhu na zahájení
kárného řízení), neboť nebylo prokázáno, že se skutek stal.
V daných kárných řízeních přitom byly navrhovatelem tvrzeny závažné skutečnosti, které
ve svém souhrnu vytvářely skutek, pro který bylo navrhováno odvolání kárně obviněného
z funkce.
Vzhledem k důkazní nouzi však nebyly skutky prokázány, kárná řízení skončila
zprošťujícími rozsudky a – byť tak řízení skončila meritorním rozhodnutím – věc nebyla
objasněna.
I kdyby tedy mělo dojít k vynesení zprošťujícího rozsudku, a to z takového důvodu, že by
bylo možné hovořit o úplném očištění kárně obviněného, nelze takového výsledku dosáhnout,
neboť provedení některých důkazů, nebo převzetí skutkových zjištění z nich vyplývajících,
není v kárném řízení dle rozhodovací praxe kárných senátů Nejvyššího správního soudu
přípustné.
Předkladatel si je vědom okolnosti, že identifikovaný problém se týká velmi nízkého
počtu věcí, nicméně nepřípustnost provedení některých důkazů (převzetí skutkových zjištění),
zejména odposlechů, považuje předkladatel za vážný problém, a to vzhledem k závažnosti
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skutečností tvrzených v návrzích na zahájení kárného řízení, které se dokazováním nepodařilo
ověřit ani vyvrátit.

1.2.6 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 nebo řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce 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 (nikoliv
všechny orgány oprávněné podat návrh jsou však orgány státní správy soudů), orgán správy
státního zastupitelství, orgán exekutorské samosprávy, resp. orgán státního dohledu a dohledu
nad činností soudních exekutorů. Dále mají tyto orgány přístup k informacím, které jim
dobrovolně někdo sdělí (např. cestou stížnosti).
Z konzultací provedených při posuzování dopadů regulace vyplynulo, že pro
navrhovatele (kárného žalobce) je obtížné zjistit skutkový stav, jestliže ve věci nejde o
průtahy nebo o jiné jednání kárně obviněného, které je zachyceno ve spisech nebo o němž má
navrhovatel (kárný žalobce) informace z toho důvodu, že je orgánem ve výše popsaném
smyslu.
Tento problém úzce souvisí s problematikou nepřípustnosti některých důkazů (viz výše)
– navrhovatel (kárný žalobce) nemůže opatřit informace ani důkaz, na základě kterých by
byla zjištěna a prokázána vina kárně obviněného v některých případech.

1.2.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Z konzultací se zástupci aplikační praxe vyplynulo, že praxe vnímá jako problém, že
nelze provést důkazy opatřené pro účely kárného řízení v řízení o způsobilosti soudce
a státního zástupce vykonávat svou funkci.
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1.2.8 Nesporné skutečnosti
Platná právní úprava neumožňuje, aby bylo upuštěno od dokazování skutečností, které
jsou mezi účastníky kárného řízení nesporná. Tento problém se týká i skutečností, které
vyplývají ze spisů, zejména v případě průtahů.
Platí přitom, že z kárných řízení zahájených v letech 2009 až 2018 ve věcech soudců,
státních zástupců a soudních exekutorů byly v až desítkách procent z nich projednávány
průtahy (nejvíce ve věcech soudců asi polovina, nejméně ve věcech státních zástupců – ve
věcech státních zástupců více než desetina).
Průtahy jsou tedy poměrně častým důvodem podání návrhu na zahájení kárného řízení
(kárné žaloby). Platí přitom, že v jednotlivých řízeních jsou projednávány průtahy
i v desítkách spisů.
Dokazování v takových věcech (a zejména pak příprava kárného soudu na ústní jednání)
je časově náročné. Dle sdělení Nejvyššího správního soudu (kárného soudu) u standardní
průtahové věci (průtahy vytýkané ve 40 – 50 spisech) vyžaduje tato příprava minimálně týden
práce, která se přitom neomezuje jen na pracovní dobu. Například ve věci, ve které jsou
vytýkány průtahy ve 150 spisech, příprava trvá i jeden měsíc práce.

1.2.9 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
Tento problém spočívá v tom, že podle současné právní úpravy je kárně obviněnému
soudci nebo státnímu zástupci, kterému byl dočasně pozastaven výkon funkce soudce nebo
státního zástupce, dopláceno 50% platu i v případě odsouzení pro kárné provinění a dále
v případě, kdy uměle přivodil zastavení kárného řízení vzdáním se funkce a tím se vyhnul
vydání odsuzujícího rozsudku.
Podle platné právní úpravy musí být kárné řízení zastaveno mj. v důsledku vzdání se
funkce kárně obviněným, srov. § 14 písm. b) kárného řádu.
Pokud je kárně obviněnému ve věcech soudců nebo státních zástupců dočasně pozastaven
výkon funkce, je mu vypláceno po dobu dočasného zproštění výkonu funkce 50% platu,
srov. podle § 100 odst. 2 zákona o soudech a soudcích, resp. podle § 9 odst. 1 zákona
č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně
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a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o platu a některých dalších náležitostech státních
zástupců“).
Je-li kárné řízení zastaveno, tedy nedošlo k zániku funkce z důvodu, pro který byl kárně
obviněný dočasně zproštěn výkonu funkce, je kárně obviněnému doplácena nevyplacená část
platu, srov. § 100 odst. 2 zákona o soudech a soudcích a § 9 odst. 2 zákona o platu a
některých dalších náležitostech státních zástupců.
Dochází tak k situaci, kdy kárně obviněný se vzdá funkce, tím přivodí zastavení řízení
a vyplacení nezaplacené části platu. Vzdání se funkce sice nemusí být projevem taktizování
kárně obviněného, nicméně v některých případech lze předpokládat, že tomu tak bylo.
Počet soudců a státních zástupců dočasně zproštěných výkonu funkce podle § 100 zákona
o soudech a soudcích nebo podle § 22 odst. 2 zákona o státním zastupitelství je velmi nízký
(jde o případy fakultativního dočasného zproštění výkonu funkce, které přichází do úvahy
v případě, že je vedeno trestní nebo kárné řízení nebo řízení o způsobilosti vykonávat funkci,
blíže k tomu srov. kapitolu o platném právním stavu).

Tabulka 9: Přehled počtu předsedů a místopředsedů soudu, soudců a státních
zástupců dočasně zproštěných výkonu funkce, tzv. fakultativní dočasné zproštění
výkonu funkce (údaje k 28. 3. 2019)
DOČASNÁ ZPROŠTĚNÍ VÝKONU FUNKCE
Předsedové soudu
0
Místopředsedové soudu
0
Soudci
5
Státní zástupci
2
CELKEM
7
Zdroj: předkladatel
Z pěti soudců dočasně zproštěných výkonu funkce soudce čtyři soudci jsou soudci
okresních soudů a jeden soudce je soudcem vrchního soudu. Ze dvou státních zástupců
dočasně zproštěných výkonu funkce státního zástupce je jeden státní zástupce státním
zástupcem krajského státního zastupitelství a jeden státní zástupce je státním zástupcem
okresního státního zastupitelství.
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Všech pět soudců je dočasně zproštěno výkonu funkce soudce podle § 100 odst. 1 písm.
a) zákona o soudech a soudcích, tedy protože jsou trestně stíháni. Stejně tak oba státní
zástupci jsou dočasně zproštěni výkonu funkce státního zástupce pro trestní stíhání, tedy
podle § 22 odst. 2 písm. a) zákona o státním zastupitelství.
Soudci byli dočasně zproštěni výkonu funkce soudce dnem 27. 10. 2015, dnem
1. 4. 2016, dnem 30. 1. 2018, dnem 27. 3. 2018 a dnem 1. 7. 2018. Státní zástupci byli
dočasně zproštěni výkonu funkce státního zástupce dnem 21. 10. 2016 a dnem 29. 11. 2017.
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že počet případů, kterých se daný problém týká, je
poměrně nízký a žádný se v současnosti netýká kárného řízení. V minulosti však byli někteří
soudci dočasně zproštěni výkonu funkce soudce z důvodu kárného stíhání. Šlo však vždy
o velmi nízké počty případů.
Je nicméně zřejmé, že není v pořádku, pokud zákon umožňuje kárně obviněnému
postupovat účelově tak, že se nejenom vyhne sankci, ale též dosáhne doplacení platu, na který
by mu v případě odvolání z funkce nevznikl nárok.

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
1.3.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Řízení podle kárného řádu jsou jednoinstanční (srov. § 21 kárného řádu). Přípustný je jen
jeden opravný prostředek, a to žaloba na obnovu řízení (srov. § 22 kárného řádu), která však
řízení dvojinstančním nečiní.
Dále je přípustná ústavní stížnost, která ovšem také není opravným prostředkem
umožňujícím instanční přezkum (resp. není opravným prostředkem vůbec, ale je návrhem na
zahájení jiného soudního řízení).
Žaloba na obnovu řízení je mimořádným opravným prostředkem. Žaloba na obnovu
kárného řízení je přípustná pouze, pokud bylo rozhodnuto podle § 19 odst. 1 kárného řádu
(je tedy rozhodnuto, že kárně obviněný je vinen), lze ji podat pouze ve prospěch kárně
obviněného, legitimován k podání žaloby je pouze kárně obviněný, přičemž obnova je
povolena, jestliže vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy kárnému soudu dříve
neznámé, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí, v podrobnostech srov. § 277 a násl. tr. ř.
Ústavní stížnost neslouží k přezkumu rozhodnutí kárného senátu v rámci běžného
instančního přezkumu. Ústavní soud není funkčně příslušný k rozhodování o opravných
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prostředcích uplatněných v řízeních vedených obecnými soudy. Ústavní soud není běžnou
třetí (druhou) instancí v systému všeobecného soudnictví. (v podrobnostech srov. rozhodnutí
Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1994, sp. zn. I. ÚS 108/93, a četnou další judikaturu
Ústavního soudu)
Ústavní soud judikoval, že oprávněn podat ústavní stížnost je kromě kárně obviněného
též navrhovatel (kárný žalobce). Srov. k tomu nález Ústavního soudu ze dne 6. dubna 2006,
sp. zn. I. ÚS 182/05, ve věci šlo o navrhovatele v řízení ve věci státního zástupce. Dále
k tomu srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2010, sp. zn. I. ÚS 3374/10.
Rozsah přezkumu prováděného na základě ústavní stížnosti je ovšem omezen pouze na
problematiku zásahu do ústavně zaručeného základního práva nebo svobody stěžovatele.

1.3.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Kárné senáty jsou v současnosti zřízeny jen při Nejvyšším správním soudu, který je podle
současné právní úpravy jediným kárným soudem (§ 3 kárného řádu).
Senát je vždy šestičlenný. Složení senátů se liší v závislosti na tom, zda rozhodují ve
věcech soudců, státních zástupců nebo soudních exekutorů.
Ve věcech soudců je složení senátu následující (§ 4 odst. 1 kárného řádu):
− 3 soudci (předseda senátu, jeho zástupce a další soudce) a 3 přísedící (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,
− 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):
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− 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.
Způsob kreace senátu je specifický a odpovídá specifické povaze a funkci kárných
senátů. Způsob kreace senátů je navržen na základě snahy předejít monopolu moci toho, kdo
senáty vytváří.
Na kreaci senátů se proto podílejí předsedové soudů, jejichž soudci jsou členy senátu,
a soudcovské rady těchto soudů, zástupci jiných právnických profesí (nejvyšší státní zástupce,
prezident exekutorské komory, předseda České advokátní komory, děkani právnických fakult,
veřejný ochránce práv). Tyto osoby navrhují předsedovi kárného soudu kandidáty na členy
kárného senátu. Předseda kárného soudu navržené kandidáty zařadí na seznamy (seznam
soudců Nejvyššího soudu, seznam soudců Nejvyššího správního soudu apod.) a losem z osob
zařazených do seznamu vybere losem členy senátu. (§ 4 odst. 2 až 5, § 4a odst. 2 až 5
a § 4b odst. 2 až 5 kárného řádu)
Funkční období senátů je pětileté (§ 4 odst. 6, § 4a odst. 6 a § 4b odst. 6 kárného řádu),
jestliže senát provedl úkony v řízení zahájeném před uplynutím jeho funkčního období, řízení
dokončí (§ 7 kárného řádu).
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Dále jsou speciálně stanoveny podmínky pro ustanovení do funkce člena senátu, tyto
podmínky se částečně upraveny odlišně v závislosti na jednotlivých profesích členů senátu.
Dále je třeba poukázat na okolnost, že některé podmínky vyplývají již jen ze skutečnosti, že
členy senátu jsou soudci, státní zástupci, soudní exekutoři a advokáti – v případě těchto osob
tedy platí, že musejí splňovat podmínky stanovené pro příslušnost k dané právnické profesi.
V případě členů senátu – soudců, státních zástupců a soudních exekutorů se vyžaduje,
aby vykonávali funkci, resp. exekutorský úřad, po dobu nejméně 3 let a byli bezúhonní
(§ 5 odst. 1 a 6 kárného řádu).
Člena kárného soudu je neslučitelná s funkcí předsedy a místopředsedy soudu, vedoucího
státního zástupce a jeho náměstka, člena prezidia předsedy kontrolní komise a předsedy
revizní komise exekutorské komory (§ 5 odst. 1, 6 a 8 kárného řádu).
Dále podle § 5 odst. 2 kárného řádu přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech
soudců, přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech státních zástupců, nejde-li
o státního zástupce, a přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech soudních
exekutorů, nejde-li o soudního exekutora, může být jen státní občan České republiky, který v
době složení slibu dosáhl věku nejméně 30 let, má způsobilost k právním úkonům, má
ukončené vzdělání v magisterském studijním programu v oboru práva, je bezúhonný, má
zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, splňuje
další předpoklady podle zvláštního právního předpisu, tedy podle poznámky pod čarou podle
§ 88 odst. 2 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 znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon o soudech a soudcích“).
Za bezúhonného podle § 5 odst. 1, 2 a 6 kárného řádu není považován ten, komu bylo
pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření, pokud nebylo zahlazeno, nebo kdo byl
pravomocně odsouzen za trestný čin, nehledí-li se na něj, jako by nebyl odsouzen (§ 5 odst. 7
kárného řádu).
Přísedící senátu kárného soudu po vylosování skládá do rukou předsedy kárného soudu
slib. Odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek, že se na
přísedícího hledí, jako by nebyl vylosován. (§ 5 odst. 5 kárného řádu)
Předsedové senátů, jejich zástupci, soudci, náhradníci soudců, přísedící a náhradníci
přísedících jsou určováni na dobu 5 let, nezanikne-li jejich funkce dříve z důvodů uvedených
v § 6 kárného řádu (§ 5 odst. 8 kárného řádu).
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Podle § 5 odst. 3 kárného řádu na práva a povinnosti přísedícího senátu kárného soudu se
přiměřeně použijí ustanovení o právech a povinnostech přísedících podle zvláštního právního
předpisu (podle poznámky pod čarou podle § 79 a 80 zákona o soudech a soudcích).
Podle § 5 odst. 4 kárného řádu výkon funkce přísedícího senátu kárného soudu pro řízení
ve věcech soudců, přísedícího senátu kárného soudu ve věcech státních zástupců, nejde-li
o státního zástupce, a přísedícího senátu kárného soudu pro řízení ve věcech soudních
exekutorů, nejde-li o soudního exekutora, je překážkou v práci z důvodu jiného úkonu
v obecném zájmu (srov. § 203 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů) a přísedícímu náleží za každý den jednání po dobu řízení u soudu, jehož
je přísedícím, odměna za výkon funkce a náhrada výdajů spojených s touto funkcí.
Přísedícímu senátu kárného soudu podle věty prvé náleží za každý den, v němž se zúčastnil
jednání senátu kárného soudu, jehož je přísedícím, odměna ve výši jedné jednadvacetiny platu
soudce Nejvyššího správního soudu. Přísedící senátu kárného soudu podle věty prvé má nárok
na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem této funkce.
Odměnu a náhradu hotových výdajů vyplácí přísedícímu kárný soud.
Podle § 5 odst. 6 kárného řádu výkon funkce přísedícího ve věcech státních zástupců, jeli přísedícím státní zástupce, se považuje za výkon funkce státního zástupce.
Podle § 6 odst. 1 kárného řádu funkce soudce, přísedícího a náhradníka soudce
a přísedícího kárného soudu zaniká uplynutím funkčního období senátu, do kterého byl určen,
přestane-li splňovat podmínky jmenování podle § 5 kárného řádu, brání-li mu zdravotní stav
nebo jiné důvody vykonávat svou funkci po dobu delší 1 roku, uplynutím kalendářního
měsíce po měsíci, v němž bylo doručeno předsedovi kárného soudu oznámení o vzdání se
funkce, nebo jestliže je soudce nebo státní zástupce přeložen k výkonu funkce k jinému soudu
nebo státnímu zastupitelství.
Zánik funkce soudce kárného soudu nemá za následek ztrátu funkce soudce (§ 6 odst. 2
kárného řádu).
Na návrh předsedy senátu odvolá předseda kárného soudu přísedícího, který závažným
způsobem porušil povinnosti přísedícího (§ 6 odst. 3 kárného řádu).
Zanikne-li funkce člena senátu kárného soudu jinak než proto, že přestane splňovat
podmínky jmenování podle § 5 kárného řádu, určí na jeho místo předseda kárného soudu
nového člena senátu z řad náhradníků podle stanoveného pořadí (§ 6 odst. 4 kárného řádu).
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1.3.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Výčet navrhovatelů (kárných žalobců) je obsažen v § 8 kárného řádu a v § 117 odst. 2 ex.
ř.. Tyto subjekty jsou oprávněny podat návrh na zahájení kárného řízení.
Deliktní jednání osob, proti kterým může směřovat návrh na zahájení kárného řízení, lze
z hlediska způsobu rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na jednání, které je dotyčné osobě
vytknuto, a na jednání, pro které má být zahájeno kárné řízení.
Na straně jedné jde o
− drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování, které může orgán
státní správy soudů je oprávněný 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
(srov. § 88a zákona o soudech a soudcích),
− drobné nedostatky a poklesky, které může vedoucí státní zástupce státnímu
zástupci písemně vytknout, aniž by podal návrh na zahájení kárného řízení
(srov. § 30 odst. 3 zákona o státním zastupitelství),
− drobné nedostatky v exekuční a další činnosti soudního exekutora nebo drobné
poklesky v chování, které Ministerstvo spravedlnosti, exekutorská komora nebo
předseda okresního soudu soudnímu exekutorovi písemně vytkne (srov. § 7a odst.
1 ex. ř.), případně za určitých okolností též drobné nedostatky v činnosti nebo
drobné poklesky v chování exekutorského kandidáta nebo exekutorského
koncipienta, kteří jsou jeho zaměstnanci (srov. § 7a odst. 2 ex. ř.),
Druhou kategorií deliktního jednání jsou jednání, pro které již nelze udělit pouze výtku,
ale je nutné podání návrhu na zahájení kárného řízení. V těchto případech však v závislosti na
okolnostech případů (povaha a závažnost skutku, osoba kárně obviněného apod.) platí, že
dosažení účelu kárného řízení je někdy možné jednodušeji a na základě dohody s kárně
obviněným. Bližší úprava takového postupu však chybí.
Návrh za zahájení kárného řízení je navrhovatel oprávněn vzít zpět, v takovém případě
kárný soud (kárný senát) bez ústního jednání řízení zastaví, srov. § 14 písm. a) kárného řádu,
případně na ústním jednání, srov. § 19 odst. 4 kárného řádu. V praxi tak dochází ke
zpětvzetím návrhu, aniž je vyslovena vina kárně obviněného, a to z toho důvodu, že kárně
obviněný dodatečně odstranil nežádoucí stav vniklý v důsledku jeho pochybení.
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1.3.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Výčet navrhovatelů (kárných žalobců) je obsažen v § 8 kárného řádu a v § 117 odst. 2 ex.
ř. (ve vztahu k soudnímu exekutorovi). Tyto subjekty jsou oprávněny podat návrh na zahájení
kárného řízení.
Navrhovatelé jsou ve smyslu § 8 kárného řádu oprávněni podat návrh na zahájení
kárného řízení proti kárně obviněnému, kterým je soudce vč. předsedů a místopředsedů soudu
a předsedů kolegia Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu a státní zástupci a kární
žalobci jsou ve smyslu § 117 odst. 2 ex. ř. oprávněni podat kárnou žalobu proti kárně
obviněným, kterými jsou soudní exekutoři (a v řízení upraveném exekučním řádem též
exekutorští kandidáti a koncipienti).
Kárná odpovědnost je vůči kárně obviněným vyvozována v rámci výkonu působnosti
navrhovatelů, tedy v zásadě v rámci výkonu státní správy soudů, srov. § 123 a násl. zákona
o soudech a soudcích vč. státní správy Nejvyššího správního soudu, srov. § 26 a násl. zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „soudní řád
správní“ nebo také jen „s. ř. s.“), správy státního zastupitelství, srov. § 13a a násl. zákona
č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o
státním zastupitelství“), a v rámci státního dohledu a dohledu, srov. § 7 ex. ř. Zvláštní
postavení mají prezident republiky a veřejný ochránce práv, kteří nejsou orgánem státní
správy soudů vč. Nejvyššího správního soudu, správy státního zastupitelství ani správy
(dohledu) soudních exekutorů. Navrhovatelé postupují v mezích stanovených zákonem
o soudech a soudcích, zákonem o státním zastupitelství, exekučním řádem, kárným řádem
a zvláštními právními předpisy.
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).
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Kárná provinění jsou koncipována jako deliktní jednání, která jsou zaviněným porušením
povinnosti kárně obviněného coby příslušníka určité profese (stavu) a která jsou relativně
méně závažná (ve srovnání s trestnými činy).
Pokud jde o vztahy mezi jednotlivými navrhovateli, platí, že postup jednoho
z navrhovatelů není podmíněn postupem jiného navrhovatele (vč. jeho nekonání). Tato
okolnost se projevuje např. v tom, že subjektivní lhůta k podání návrhu na zahájení kárného
řízení podle § 9 odst. 1 kárného řádu běží každému navrhovateli samostatně (k tomu srov.
rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2017, č. j. 11 Kss
6/2017-30).
Právní úprava je tím spíše efektivní, čím více se daří v aplikační praxi dosáhnout stavu,
kdy kárné návrhy jsou primárně podávány těmi navrhovateli, kteří mají nejlepší podmínky
pro posouzení skutku i osoby kárně obviněného.
Rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss
8/2013 – 45, k tomu bylo judikováno:
„Předseda soudu má dvojí postavení: je soudcem a zároveň se podílí na výkonu státní
správy soudu. Primární je však postavení soudce; dočasně vykonávaná funkce je jen jakousi
„nadstavbou“. Předseda soudu by měl být nejčastějším kárným žalobcem, neboť je v denním
kontaktu se soudci svého soudu, podílí se na jejich výběru, významně organizuje jejich práci
a měl by mít proto i nejvíce relevantních informací nejen o jejich pracovním nasazení
a výsledcích, nýbrž také o jejich osobní situaci a případných problémech. Na každém
předsedovi soudu proto spočívá velká odpovědnost, a to nejen právní a manažerská, nýbrž
také lidská. Dobrý předseda soudu by totiž měl dobře vědět, kteří ze soudců jsou odborně na
úrovni, pracovití, flexibilní, a kteří naopak nastavené tempo z hlediska svých osobních
dispozic nejsou schopni dodržet, nemají zájem se dále vzdělávat a pracovat na sobě anebo
vykonávané funkci nepřikládají potřebnou vážnost. Je pak především na předsedovi soudu,
aby v konkrétním případě soudci pomohl, aby jej povzbudil, anebo případně aby s ním jeho
situaci probral a pokusil se nalézt odpovídající řešení.“
Předkladatel zastává stejné stanovisko s tím, že jsou ovšem situace, kdy je vhodnější, aby
návrh na zahájení kárného řízení podal jiný navrhovatel (např. předseda bezprostředně
nadřízeného soudu).
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Podle § 8 kárného řádu platí, že tam vyjmenovaní navrhovatelé jsou oprávněni podat
návrh na zahájení kárného řízení. Kárný řád tedy nepoužívá dikci „je povinen“ nebo „podá“,
ale byl zvolen výraz „je oprávněn“.
Ve vztahu k výkonu tohoto oprávnění bylo v rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss 8/2013 – 45, judikováno:
„Podání návrhu na zahájení kárného řízení (§ 8 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů) je prostředkem ultima ratio, neboť je
způsobilé zpochybnit vážnost, autoritu a důvěru v rozhodování kárně stíhaného soudce.
Pokud tak předseda soudu učiní, nesmí být toto jeho jednání vedeno alibismem, nýbrž má
k němu docházet pouze a jedině tehdy, pokud je pevně přesvědčen, že se daný soudce kárného
provinění skutečně dopustil a není jiné řešení, než mu uložit některé ze zákonem stanovených
kárných opatření. Podání kárného návrhu nesmí být projevem přenesení odpovědnosti
z osoby předsedy soudu na kárný senát a navrhovatel si musí být vědom, že iniciováním
kárného řízení „nese svoji kůži na trh“.“
Dle rozhodovací praxe kárného soudu tedy platí, že navrhovatel si musí učinit úsudek
o tom, zda má návrh vůbec podat.
Navrhovatel ovšem při takovém úvaze musí postupovat v souladu se zákonem a na
základě jeho výkladu, který z hlediska odborného obstojí. Je tedy povinností navrhovatele
konat, pokud se dozví o skutečnostech zakládajících důvod pro podání návrhu – k tomu
srov. také výslovnou úpravu pro řízení ve věcech soudců v § 128 zákona o soudech
a soudcích a ve věcech státních zástupců v § 13i zákona o státním zastupitelství.
Výslovná právní úprava komunikace mezi navrhovateli, resp. koordinace mezi nimi,
neexistuje. Navrhovatelé musejí nyní postupovat v mezích obecných ustanovení upravujících
postavení navrhovatelů v rámci soustavy orgánů státní správy soudů (prezident republiky
a veřejný ochránce práv však nejsou orgánem státní správy soudů), správy státního
zastupitelství, exekutorské samosprávy a státního dohledu a dohledu ve věci soudních
exekutorů.
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1.3.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Kárné řízení je upraveno v § 9 a násl. kárného řádu. Podle § 25 kárného řádu nestanoví-li
kárný řád jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně
použijí ustanovení trestního řádu.
Kárné řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je koncepčně
spojeno v zásadě s výkonem státní správy soudů (s výjimkou prezidenta republiky
a veřejného ochránce práv), správy státního zastupitelství, resp. výkonu dohledu a státního
dohledu nad soudními exekutory (k tomu srov. také výše uvedený popis platné právní úpravy
vztahující se k problému (nedostatečné aktivity některých navrhovatelů). Kárné řízení není
svou povahou trestním řízením (byť se za podmínek stanovených v § 25 kárného řádu použije
trestní řád).
Důkazy navrhovatel opatří na základě obecné právní úpravy (tedy v zásadě na základě
svých pravomocí, která má jakožto orgán státní správy soudů, správy státního zastupitelství,
samosprávy soudních exekutorů, resp. orgán státního dohledu a dohledu nad soudními
exekutory). Kárný soud má možnost provedení předběžného šetření (§ 13 kárného řádu) za
přiměřeného použití kárného řádu v mezích § 25 kárného řádu.
Pokud jde o provedení některých důkazů opatřených v trestním řízení (zejména dle § 88
tr. ř), rozhodnou právní úpravu Nejvyšší správní soud vyložil mj. ve svém rozhodnutí ze dne
24. 5. 2017, č. j. 16 Kss 1/2017-183 (II. právní věta):
„V kárném řízení jsou až na úzké výjimky nepřípustné důkazy pořízené v trestním řízení
na základě povolení či příkazu soudce nebo státního zástupce a spočívající v závažném
zásahu do soukromí, obydlí či jiných aspektů osobnosti dotčené osoby, s nimiž trestní řád
počítá. Zejména takto nelze použít záznamy telekomunikačního provozu pořízené podle § 88
trestního řádu či zjištění opatřená postupem podle § 158d trestního řádu. Výjimkou z výše
uvedeného pravidla je souhlas toho, jehož se uvedené důkazy týkají, s takovým použitím. I bez
jeho souhlasu mohou být takové důkazy zcela výjimečně v kárném řízení použity, pokud by
kárný senát po jejich předběžném vyhodnocení shledal, že pravděpodobně mohou vrhnout
příznivé světlo na jednání kárně obviněného označené kárným navrhovatelem za kárné
provinění, a tedy přispět k obhajobě kárně obviněného.“
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Konkrétně v tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud uvedl (odst. 62 a násl. odůvodnění):
„[62] V první řadě nutno předeslat, že kárný senát v plném rozsahu setrvává na právním
názoru vysloveném v rozhodnutí kárného senátu ve věcech státních zástupců ze dne 16. 10.
2010, č. j. 12 Ksz 1/2010 – 131. Tento názor lze zobecnit v tom smyslu, ž e v kárném řízení
jsou až na dále popsanou výjimku nepřípustné důkazy pořízené v trestním řízení
v kvalifikovaném režimu, tedy důkazy získané na základě povolení či příkazu soudce nebo
státního zástupce a spočívající v závažném zásahu do soukromí, obydlí či jiných aspektů
osobnosti dotčené osoby, s nimiž trestní řád počítá. Zejména takto nelze použít záznamy
telekomunikačního provozu pořízené podle § 88 trestního řádu či zjištění opatřená postupem
podle § 158d trestního řádu.
[63] Důvod pro takovýto závěr vidí kárný senát shodně s dřívější judikaturou v tom, že
uvedené metody opatření informací (důkazů) z úzce osobní sféry dotčené fyzické osoby jsou
a mají být vyhrazeny jako ultima ratio k tomu, aby bylo možno odhalovat, stíhat a trestat
relativně úzce vymezenou podmnožinu vskutku nejzávažnějších trestných činů. Zákonná
úprava zde vychází z úvahy o poměřování závažnosti veřejného zájmu na ochraně společnosti
před protiprávními jednáními na straně jedné a potřeby chránit nejzákladnější práva týkající
se soukromí a osobní sféry jednotlivce na straně druhé. Jestliže je zákonodárce, z dobrých
důvodů v řadě ohledů vázán přísnou vnitrostátní či mezinárodní ochranou lidských práv
a požadavkem subsidiarity a minimalizace zásahu do nich, vyhradil užití uvedených
nejinvazivnějších prostředků jen pro úzkou podmnožinu trestných činů, tím spíše nelze
takovéto prostředky použít jako důkazy v řízeních, v nichž jsou chráněny zájmy typově
podstatně méně závažné, a sice v řízeních disciplinární povahy. Zájem spolčenosti na tom,
aby soudci byly pokračování 16 Kss 1/2017 – 191 a zůstávaly jen osoby toho hodné, a tedy
bezúhonné a přiměřeně morálně zachovalé, je nepochybně velký. Nicméně zásah do soukromí,
kterým postupy podle § 88 či § 158d trestního řádu jsou, je natolik intenzívní a hluboký, že
zde musí mít přednost ochrana soukromí. Není proto prostor pro analogii nebo jiný kreativní
výklad, který by ochranu soukromí v tomto ohledu mohl prolomit nad rámec úrovně ochrany
plynoucí z prostého znění zákona. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani poukaz kárného
navrhovatele na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která v jiné jurisdikci než
v České republice shledala užití odposlechů pořízených v trestním řízení přípustným důkazem
v disciplinárním řízení. Pokud by něco takového mělo být možné v právu českém, musela by
pro to existovat výslovná právní úprava na úrovni zákona a ta by navíc musela obstát v testu
ústavnosti. Žádnou podobnou zákonnou úpravu však české právo nezná.
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[64] Na druhé straně však důkazy pořízené v kvalifikovaném režimu v trestním řízení
musí být možno výjimečně použít, a to z důvodů rovněž ve své podstatě ústavní povahy,
konkrétně za účelem možnosti řádného uplatnění práva na obhajobu. Podmínkou však je
obecně vzato souhlas toho, jehož se týkají, s takovým použitím. Jinak řečeno, dá-li dotčená
osoba – typicky kárně obviněný soudce – souhlas s použitím informací z jeho intimní sféry
získaných kvalifikovaným způsobem v trestním řízení, mohou informace o něm být jako důkaz
v kárném řízení použity jako důkaz.
[65] Ne vždy však je „disponentem“ uvedenými informacemi samotný kárně obviněný.
Někdy – podobně jako v nyní projednávaném případě – jsou informace týkající se intimní
sféry kárně obviněného pořízeny jako jistý vedlejší důsledek cíleného zásahu do intimní sféry
jiné osoby. I bez souhlasu takovéto jiné osoby by – zcela výjimečně – mohly být uvedené
intimní informace jako důkaz v kárném řízení užity, pokud by se po jejich předběžném
vyhodnocení kárným senátem ukázalo, že pravděpodobně mohou vrhnout příznivé světlo na
jednání kárně obviněného označené kárným navrhovatelem za kárné provinění, a tedy přispět
k obhajobě kárně obviněného. Kárné řízení ve věcech soudců není sice řízením o trestním
obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy (viz zejm. nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2010,
sp. zn. Pl. ÚS 33/09, bod 53). Je však založeno na kontradikci obžaloby (kárného
navrhovatele) s obhajobou (kárně obviněným). Kárně obviněnému musí být poskytnut plný
a ničím neomezený prostor k obhajobě, a proto mu musí být umožněno ve svůj prospěch
navrhovat zásadně jakékoli důkazy, které připadají v úvahu, tedy i důkazy v takovémto řízení
obecně nepřípustné. Je pak na kárném senátu, aby se všemi možnými prostředky snažil
minimalizovat neblahé dopady takovéhoto použití informací z intimní sféry třetí osoby při
provádění a hodnocení důkazu, který pravděpodobně může prospět kárně obviněnému.“
Současný výklad Nejvyššího správního soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu ze dne 16. 9. 2010, č. j. 12 Ksz 1/2010-131, a výše citované rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 24. 5. 2017, č. j. 16 Kss 1/2017-183) založený mj. na výkladu
judikatury Ústavního soudu rozlišuje určitou kategorii důkazů, tedy důkazů opatřených
v trestním řízení v kvalifikovaném režimu (na základě povolení nebo příkazu soudce nebo
státního zástupce) a spočívající v závažném zásahu do soukromí, obydlí či jiných aspektů
osobnosti dotčené osoby, s nimiž trestní řád počítá (např. záznam telekomunikačního provozu
podle § 88 tr. ř. a zjištění opatřená postupem podle § 158d tr. ř.).
Tyto specifické důkazy jsou přípustné v trestním řízení, představují podstatný zásah do
práv obviněného v trestním řízení, případně třetích osob, nicméně nejsou přípustné vůbec
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v kárném řízení bez výslovného zákonného podkladu (§ 25 kárného řádu v tomto ohledu
náležitý zákonný podklad nedává). Takový výslovný zákonný podklad by přitom musel být
ústavně konformní a být v souladu s mezinárodněprávními závazky České republiky.
Výše uvedené platí tehdy, jestliže dotčená osoba nesouhlasí s provedením důkazu (nebo
převzetím skutkových zjištění vyplývajících z důkazu), ledaže důkaz (skutkové zjištění) má
přispět k obhajobě kárně obviněného – v takovém případě kárný senát provede předběžné
vyhodnocení pravděpodobnosti pozitivního dopadu důkazu (skutkového zjištění) na
obhajobu.
Zároveň platí, že musí být i jinak zaručeno právo kárně obviněného na obhajobu (právo
vyjádřit se, navrhovat jiné důkazy atd.).
Předkladatel v této souvislosti doplňuje, že ve věci sp. zn. 12 Ksz 1/2010 a sp. zn. 16 Kss
1/2017) šlo o důkazy opatřené v přípravném trestním řízení, tyto důkazy nebyly provedeny
v řízení před trestním soudem.
Předkladatel dále níže uvádí shrnutí právní úpravy týkající se daňového řízení. Tato
úprava s problematikou kárného řízení zdánlivě nesouvisí, nicméně i v daňovém řízení je
řešena problematika přípustnosti důkazu opatřeného v trestním řízení (nebo převzetí
skutkových zjištění, která z nich vyplývají) vč. odposlechů.
Podle § 93 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „daňový řád“), jako důkazu lze užít všech podkladů, jimiž lze zjistit skutečný
stav věci a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně a které nejsou
získány v rozporu s právním předpisem, a to i těch, které byly získány před zahájením řízení.
Jde zejména o tvrzení daňového subjektu, listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi
a ohledání věci.
Za podmínek podle § 93 odst. 1 daňového řádu lze jako důkaz použít i veškeré podklady
předané správci daně jinými orgány veřejné moci, které byly získány pro jimi vedená řízení,
jakož i podklady převzaté z jiných daňových řízení nebo získané při správě daní jiných
daňových subjektů (§ 93 odst. 2 daňového řádu).
Je-li podkladem předaným podle § 93 odst. 2 daňového řádu protokol o svědecké
výpovědi, správce daně na návrh daňového subjektu provede svědeckou výpověď v rámci
daňového řízení o této daňové povinnosti.
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Orgány veřejné moci a osoby, které mají listiny a další věci nezbytné pro správu daní,
které mohou být důkazem při správě daní, jsou povinny za podmínek podle § 58 daňového
řádu na vyžádání správce daně listiny nebo jejich kopie a jiné věci vydat nebo zapůjčit
k ohledání; ustanovení § 96 odst. 3 daňového řádu se použije obdobně. Vyžaduje-li to účel
řízení, může si správce daně vyžádat úřední ověření předložené kopie. (§ 93 odst. 4 daňového
řádu)
Orgány veřejné moci a osoby uvedené v § 57 a § 57a daňového řádu jsou povinny
poskytnout bezúplatně na vyžádání správce daně stanovené údaje nebo dokumenty, a to v
rozsahu nezbytném pro správu daní (§ 58 odst. 1 daňového řádu). Údaje nebo dokumenty
podle § 58 odst. 1 daňového řádu se poskytují jednotlivě nebo v rozsahu a způsobem
dohodnutým mezi jejich poskytovatelem a správcem daně (§ 58 odst. 2 daňového řádu).
Správce daně si může údaje nebo dokumenty podle § 57 a 57a daňového řádu vyžádat jen
v případě, že je nelze získat z úřední evidence, kterou sám vede; správce daně si může
vyžádat potřebné údaje nebo dokumenty od osob uvedených v § 57 a § 57a daňového řádu jen
v případě, že je nelze získat od jiného orgánu veřejné moci (§ 58 odst. 3 daňového řádu).
Ust. § 57 a § 57a daňového řádu pak obsahují výčet povinných subjektů (nikoliv orgánů
veřejné moci).
Z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (rozhodnutí ze dne 22. 7. 2009, č. j. 1
Afs 19/2009-61 (odst. 17 a násl. odůvodnění a judikatura tam citovaná, tedy rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 2 Afs 24/2007-119, a ze dne 6. 1. 2009,
č. j. 7 Afs 93/2007 – 82) vyplývají tyto závěry (judikované při výkladu § 31 odst. 4 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá, že
použitelnost výpovědí a jiných dokumentů, vč. přepisů odposlechů telefonních rozhovorů,
z trestního řízení pro řízení daňové je možná za splnění určitých podmínek:
− v první řadě musí být pořízeny nezávisle na příslušném daňovém řízení,
(tj. zejména nesmí být v jiném řízení pořízeny účelově proto, aby se správce daně
vyhnul povinnosti umožnit daňovému subjektu být přítomen výslechu svědka
a klást mu otázky,
− dále je třeba, aby v onom jiném řízení byly pořízeny v souladu se zákonem (tuto
předběžnou otázku správce daně vyřeší podle § 28 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) a aby se do sféry správce
daně dostaly zákonným způsobem (nelze tedy například jako důkazu užít listiny,
35

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBBAJP83P)

jež byla součástí spisu, k jehož obsahu správce daně z těch či oněch důvodů
neměl podle zákona přístup),
− konečně musí být uvedené listiny daňovému subjektu zpřístupněny, aby se mohl
seznámit s jejich obsahem a případně navrhnout další důkazy, které by zjištění
vyplývající z dotyčných listin upřesnily, korigovaly či vyvrátily,
− v případě, že výpovědi svědků zaznamenané v listinách jsou v rozporu s jinými
důkazy provedenými v daném daňovém řízení, je třeba tyto rozpory odstranit,
přičemž – je-li možno příslušného svědka předvolat – nejvhodnější cestou
zpravidla bude jeho výslech, při němž mu budou nejasnosti předestřeny,
− svědka je třeba vyslechnout vždy, požaduje-li to daňový subjekt, ledaže se jedná o
požadavek vedený toliko snahou mařit či účelově prodlužovat daňové řízení
(např. požadavek na výslech svědka, který se zdržuje v cizině, zjevně se nehodlá
do České republiky k výslechu dostavit, takže jeho předvolávání k výslechu bude
neúčelné, a jeho výpověď není možno pořídit ani jiným způsobem, zejm. cestou
mezinárodní spolupráce v daňových věcech),
− pokud svědek, s odkazem na probíhající trestní řízení, odmítl k věci vypovídat
v daňovém řízení, daňové orgány mohou vycházet z výpovědí tohoto svědka,
které podal v daňových řízeních týkajících se společnosti, jejímž byl společníkem,
resp. si následně mohly opatřit též protokol o jeho výpovědi podané v rámci
trestního řízení vedeného proti jeho osobě,
− provedení důkazu listinou zachycující výpověď osoby v trestním řízení, pokud
tento důkaz nemohl být opětovně proveden v řízení daňovém, je omezením
zásady bezprostřednosti dokazování. Z tohoto důvodu není možné, aby takovýto
důkaz mající svůj původ v trestním řízení byl jediným rozhodujícím důkazem,
kterým by správce daně unesl své důkazní břemeno zpochybňující účetnictví
daňového subjektu. Jak totiž vyplývá z judikatury Ústavního soudu, pro účely
dokazování v daňovém řízení je třeba preferovat použití „bezprostředně“
provedených důkazů. I na daňové řízení se vztahuje pravidlo, že finanční orgány
jsou povinny postupovat ústavně konformním způsobem, což ve zmiňovaném
kontextu zejména znamená umožnit daňovému subjektu, aby jeho věc byla
projednávána v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným
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důkazům, viz nález II. ÚS 232/02 ze dne 29. 10. 2002, Sb. ÚS sv. 28, nález
č. 134, s. 143.
V daňovém řízení je tedy připuštěno provádění důkazů opatřených v trestním řízení
(nebo převzetí skutkových zjištění z takových důkazů vyplývajících) vč. odposlechů za
splnění určitých podmínek, které lze zjednodušeně shrnout tak, že jednak nesmí docházet
k porušování nebo obcházení právních předpisů upravujících opatřování takových důkazů
(nesmí být tedy obcházena ani porušována právní úprava opatřování důkazů podle trestního
řádu a dále musí daňový subjekt mít legální přístup k takovým důkazům), jednak musejí být
šetřena procesní práva daňového subjektu (právo vyjádřit se ke skutkovým zjištěním,
navrhovat další důkazy apod.).

1.3.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Navrhovatelé ve věcech soudců jsou uvedeni v § 8 odst. 2 až 4 kárného řádu a kární
žalobci ve věcech soudních exekutorů (a v řízení vedeném podle exekučního řádu též ve
věcech exekutorských kandidátů a koncipientů) jsou uvedeni v § 117 odst. 2 ex. ř.
Navrhovateli ve věcech soudců jsou prezident republiky, ministr spravedlnosti,
předsedové soudů a veřejný ochránce práv (okruh osob, proti kterým mohou návrh podat je
různý). Ministr spravedlnosti a předsedové soudů jsou orgány státní správy soudů (§ 119
zákona o soudech a soudcích).
Kárnými žalobci ve věcech soudních exekutorů (a v řízení vedeném podle exekučního
řádu též ve věcech exekutorských kandidátů a koncipientů) jsou ministr spravedlnosti, orgány
exekutorské komory (předseda revizní komise a předseda kontrolní komise) a předseda
krajského, okresního a exekučního soudu (okruh osob, proti kterým mohou tyto orgány podat
kárnou žalobu, se liší).
Navrhovatelé (kární žalobci) mají přístup pouze k těm informacím a k takovým důkazům,
které jsou opatřeny na základě obecné právní úpravy (tedy v rozsahu jejich stávající
působnosti), není stanovena žádná právní úprava opravňující navrhovatele (kárné žalobce)
opatřovat si informace a důkazy z jiných zdrojů, než ke kterým mají zásadně přístup jakožto
orgány státní správy soudů, správy státního zastupitelství a exekutorské samosprávy, resp.
státního dohledu a dohledu nad činností soudních exekutorů a exekutorských kandidátů
a koncipientů.
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Výše uvedená právní úprava odpovídá dosavadnímu konceptu kárné odpovědnosti, která
je uplatňována v rámci výkonu působnosti navrhovatelů (kárných žalobců) s tím, že kárné
právo nezná institut přípravného řízení. Kárná odpovědnost není odpovědností uplatňovanou
ve specifickém druhu trestního řízení.

1.3.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Právní úprava se výslovně touto problematikou nezabývá, v § 26 kárného řádu je pouze
stanoveno, že v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci se
přiměřeně použijí ustanovení hlavy třetí kárného řádu, tedy § 8 a násl. kárného řádu
o orgánech oprávněných podat návrh na zahájení kárného řízení a o kárném řízení.

1.3.8 Nesporné skutečnosti
Platná právní úprava neumožňuje, aby bylo upuštěno od dokazování skutečností, které
jsou mezi účastníky kárného řízení nesporná.

1.3.9 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
Dočasné zproštění výkonu funkce je zákonem o soudech a soudcích upraveno jako
obligatorní v případech stanovených § 99 odst. 1 zákona o soudech a soudcích (jde o případy,
kdy soudce vykonává (má vykonávat) jinou funkci nebo činnost, pro kterou nemůže
vykonávat funkci soudce (např. soudce je jmenován soudcem Ústavního soudu).
Dále zákon o soudech a soudcích upravuje fakultativní dočasné zproštění výkonu funkce
v případech stanovených v § 100 odst. 1 zákona o soudech a soudcích (jde o dočasné
zproštění výkonu funkce soudce) a v § 100a odst. 1 zákona o soudech a soudcích (jde
o dočasné zproštění výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy soudu).
Podle § 100 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ministr spravedlnosti může dočasně
zprostit výkonu funkce soudce,
− který je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání,
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− je-li kárně stíhán pro takové kárné provinění, pro které je v kárné žalobě navrženo
uložení kárného opatření odvolání z funkce, a to na dobu do pravomocného
skončení kárného řízení,
− bylo-li z důvodu uvedeného v § 91 zákona o soudech a soudcích zahájeno řízení o
jeho nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci, a to na dobu do
pravomocného skončení tohoto řízení.
Podle § 100a odst. 1 písm. a) zákona o soudech a soudcích ministr spravedlnosti může
dočasně zprostit výkonu funkce předsedu nebo místopředsedu soudu
− který je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání,
− bylo-li z důvodu uvedeného v § 91 zákona o soudech a soudcích zahájeno řízení
o jeho nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci, a to na dobu do
pravomocného skončení tohoto řízení.
Ustanovení § 100a bylo do zákona o soudech a soudcích vloženo novelou provedenou
zákonem č. 314/2008 Sb. (účinnost dnem 1. 10. 2008). Toto ustanovení ve svém původním
znění obsahoval odstavec 1 písm. b), podle kterého ministr spravedlnosti mohl dočasně
zprostit výkonu funkce předsedu nebo místopředsedu soudu, je-li kárně stíhán pro takové
kárné provinění, pro které je v kárné žalobě navrženo uložení kárného opatření odvolání z
funkce soudce nebo odvolání z funkce předsedy nebo místopředsedy soudu, a to na dobu do
pravomocného skončení kárného řízení.
Výše uvedená právní úprava, tedy § 100a odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích,
však byla zrušena s účinností dnem 27. 10. 2010 nálezem Ústavního soudu ze dne
6. 10. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/08 (publikován pod č. 294/2010 Sb.). Ústavní soud dospěl
mj. s odkazem na svůj nález ze dne 11. 7. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 18/06 (publikován pod
č. 397/2006 Sb.), k závěru, uvedené ustanovení je protiústavní, neboť zákon o soudech
a soudcích neumožňuje předsedovi a místopředsedovi soudu, aby podali námitky proti
dočasnému zproštění výkonu funkce (není tedy dán opravný prostředek stejně účinný jako
v případě dočasného zproštění výkonu funkce soudce podle § 100 odst. 4 zákona o soudech
a soudcích, k tomu srov. níže). V případě dočasného zproštění výkonu funkce ministrem
spravedlnosti pro kárné stíhání podle § 100a odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích tak
dle Ústavního soudu docházelo v rozporu s ústavními principy dělby moci a nezávislosti
soudní moci k nepřiměřenému zásahu moci výkonné do moci soudní, protože ministr
spravedlnosti byl (a stále je) současně oprávněn podat proti předsedovi a místopředsedovi
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soudu návrh na zahájení kárného řízení. Ministr spravedlnosti, tedy moc výkonná, tak mohl
dosáhnout stavu, kdy předseda nebo místopředseda soudu nemohl vykonávat svou funkci,
aniž by existoval prostředek ochrany těchto soudních funkcionářů srovnatelný s prostředky
ochrany soudce. Do doby, než budou takové prostředky ochrany soudních funkcionářů
zavedeny, je třeba nyní již zrušený § 100a odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích
považovat za protiústavní. (v podrobnostech srov. zejména odst. 55. a 56. odůvodnění nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 39/08)
Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle § 100 odst. 1 zákona o soudech
a soudcích soudci náleží 50 % platu, na který vznikl soudci ke dni účinnosti dočasného
zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce nárok podle
zvláštního právního předpisu. Nedošlo-li k zániku funkce, doplatí se soudci zbývající část
platu, jestliže by mu na něj jinak vznikl nárok; to neplatí, byl-li soudce pravomocně odsouzen
pro trestný čin. (§ 100 odst. 2 zákona o soudech a soudcích)
Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle § 100a odst. 1 zákona o soudech
a soudcích předsedovi nebo místopředsedovi soudu nenáleží zvýšení platového koeficientu
spojené s jeho funkcí podle zvláštního právního předpisu. Nedošlo-li k zániku funkce
předsedy nebo místopředsedy soudu, doplatí se předsedovi nebo místopředsedovi soudu
zbývající část platu, jestliže by mu na něj jinak vznikl nárok; to neplatí, byl-li soudce
pravomocně odsouzen pro trestný čin. (§ 100a odst. 2 zákona o soudech a soudcích)
Proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podle § 100 odst. 1 písm. b)
zákona o soudech a soudcích (tedy v případě kárného stíhání) může soudce do 5 pracovních
dnů od jeho doručení podat námitky ke kárnému soudu; podání námitek nemá odkladný
účinek, srov. § 100 odst. 4 zákona o soudech a soudcích.
O námitkách rozhoduje kárný soud, a to do 10 dnů, svým rozhodnutím (usnesením)
námitky zamítne, anebo dočasné zproštění výkonu funkce zruší (§ 13a kárného řádu).
Plat a další náležitosti soudců a předsedů a místopředsedů soudů (a dalších funkcionářů)
je upraven zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu (dále také jen „zákon o platu soudců“), srov. zejména § 28 a násl. tohoto zákona.
Také právní úprava obsažená v zákonu o státním zastupitelství rozlišuje mezi dočasným
zproštěním výkonu funkce obligatorní a fakultativní. Účel této právní úpravy je v zásadě
shodný s právní úpravou v zákonu o soudech a soudcích.
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Ministr spravedlnosti dočasně zprostí výkonu funkce státního zástupce, byl-li dočasně
přidělen k Ministerstvu spravedlnosti nebo Justiční akademii podle § 19a odst. 1 zákona
o státním zastupitelství, a to na dobu tohoto dočasného přidělení (§ 22 odst. 1 zákona
o státním zastupitelství).
Ministr spravedlnosti může dočasně zprostit výkonu funkce státního zástupce,
− který je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání,
− je-li kárně stíhán pro takové kárné provinění, pro které je možno uložit kárné
opatření odvolání z funkce, a to na dobu do skončení kárného řízení,
− bylo-li z důvodu uvedeného v § 26 zákona o státním zastupitelství zahájeno řízení
o jeho nezpůsobilosti vykonávat funkci státního zástupce, a to na dobu do
pravomocného skončení tohoto řízení (§ 22 odst. 2 zákona o státním
zastupitelství).
Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle § 22 odst. 2 zákona o státním
zastupitelství přísluší státnímu zástupci 50 % platu, na který vznikl státnímu zástupci ke dni
účinnosti dočasného zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu
funkce nárok, nestanoví-li zákon o státním zastupitelství jinak (§ 9 odst. 1 zákona o platu
a dalších náležitostech státních zástupců).
Nedošlo-li z důvodu, pro který byl státní zástupce dočasně zproštěn výkonu funkce, k
zániku funkce státního zástupce, nevyplacená část platu včetně dalšího platu, pokud by na něj
jinak státnímu zástupci vznikl nárok, se doplatí; to neplatí, byl-li státní zástupce pravomocně
odsouzen pro trestný čin (§ 9 odst. 2 zákona o platu a dalších náležitostech státních zástupců).
Prostředek ochrany státního zástupce je stejný jako v případě soudce.
Proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona
o státním zastupitelství (tedy dočasné zproštění pro kárné stíhání) může státní zástupce do
5 pracovních dnů od jeho doručení podat námitky ke kárnému soudu; podání námitek nemá
odkladný účinek (§ 22 odst. 5 zákona o státním zastupitelství).
O námitkách rozhoduje kárný soud, a to do 10 dnů, svým rozhodnutím (usnesením)
námitky zamítne, anebo dočasné zproštění výkonu funkce zruší (§ 13a kárného řádu).
Plat a další náležitosti státních zástupců jsou upraveny zákonem o platu a dalších
náležitostech státních zástupců, srov. zejména § 1 a násl. tohoto zákona.
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1.4 Identifikace dotčených subjektů
1.4.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Dotčenými subjekty jsou kárně obvinění, tedy
− soudci včetně předsedů soudu, místopředsedů soudu, předsedů kolegia Nejvyššího
soudu nebo Nejvyššího správního soudu,
− státní zástupci a
− soudní exekutoři.
Výše popsané osoby jsou účastníky kárného řízení, resp. soudci a státní zástupci jsou
účastníky řízení o způsobilosti vykonávat svou funkci. Problematika přezkumu rozhodnutí se
jich týká tím, že v případě zavedení přezkumu budou mít možnost usilovat o přezkoumání
rozhodnutí, a to přezkoumání ve svůj prospěch. Pokud by ovšem odvolání podal navrhovatel,
případně další subjekt k tomu oprávněný, může být rozhodnutí přezkoumáno a konečné
rozhodnutí může být pro kárně obviněného, resp. pro toho, o jehož způsobilosti vykonávat
funkci se řízní vede, méně příznivé.
Dále jsou dotčenými subjekty navrhovatelé, tedy
− prezident republiky,
− ministr spravedlnosti,
− předseda Nejvyššího soudu,
− předseda Nejvyššího správního soudu,
− předsedové vrchních, krajských a okresních soudů,
− veřejný ochránce práv,
− nejvyšší státní zástupce,
− vrchní, krajští a okresní státní zástupci,
− předseda revizní komise exekutorské komory,
− předseda kontrolní komise exekutorské komory,
− předsedové krajských a okresních (vč. exekučních) soudů.
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Navrhovatelé jsou také účastníky kárného řízení a řízení o způsobilosti soudce a státního
zástupce vykonávat svou funkci. Bude-li dána možnost přezkumu prvostupňového
rozhodnutí, dotkne se jejich postavení obdobně jako v případě kárně obviněných, resp. soudců
a státních zástupců, o jejichž způsobilosti k výkonu funkce se vede řízení.

1.4.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Dotčenými subjekty jsou stejné subjekty jako v případě vodu 1.4.1 (viz výše). Dotčenými
subjekty jsou z toho důvodu, že senáty rozhodují v řízeních, kterých jsou tyto subjekty
účastníky.
Dále jsou dotčenými subjekty orgány, které se podílejí na kreaci senátů (někteří z nich
jsou zároveň kárnými žalobci), tedy
− předsedové soudů a soudcovské rady těchto soudů,
− nejvyšší státní zástupce,
− prezident exekutorské komory,
− předseda České advokátní komory,
− děkani právnických fakult,
− veřejný ochránce práv,
− předseda kárného soudu.
Dotčenými subjekty jsou z toho důvodu, že se podle současné právní úpravy podílejí na
kreaci senátů.
Dále jsou dotčenými subjekty členové senátů (kromě soudců, státních zástupců
a soudních exekutorů také advokáti a osoby navržené děkany právnických fakult a veřejným
ochráncem práv.

1.4.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Dotčenými subjekty jsou osoby, které mohou být kárně obviněnými (tedy soudci včetně
předsedů soudu, místopředsedů soudu, předsedů kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu, státní zástupci a soudní exekutoři), dále jsou dotčenými subjekty
navrhovatelé.
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Dotčenými subjekty jsou též poškození ve smyslu 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 za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci“). V případě, že poškozeným vznikla škoda v důsledku
protiprávního jednání kárně obviněného (resp. osoby, která by byla kárně obviněným, kdyby
byl podán návrh na zahájení kárného řízení), má vliv na postavení poškozeného také
skutečnost, zda byla vina kárně obviněného zjištěna, resp. kárně obviněným uznána –
v takovém případě je jeho postavení vůči státu silnější.
Dotčenou osobou je také nositel nároku na regresní úhradu ve smyslu zákona
o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, tedy stát. Podmínkou pro
uplatnění regresního nároku je v takovém případě zjištění viny v kárném řízení (§ 17 odst. 2
zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem veřejné moci).

1.4.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Dotčenými subjekty jsou zejména kární navrhovatelé (žalobci), dále kárně obvinění,
resp. osoby, které by se kárně obviněným mohly stát.

1.4.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Dotčenými subjekty jsou zejména kární navrhovatelé (žalobci), dále kárně obvinění,
resp. osoby, které by se kárně obviněným mohly stát. Dále jsou dotčenými osobami ti, do
jejichž sféry bylo zasaženo opatřením specifického důkazu (např. odposlechu).

1.4.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkaům
Dotčenými subjekty jsou zejména účastníci kárného řízení, resp. ti, kteří by se jimi mohli
stát. Dále jsou dotčenými subjekty kárný soud a ti, kteří disponují informacemi a důkazy, ke
kterým nyní nemají navrhovatelé (kární žalobci) přístup a ti, kterých se takové informace
a důkazy týkají.
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1.4.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Dotčenými subjekty jsou účastníci řízení a kárný soud.

1.4.8 Nesporné skutečnosti
Dotčenými subjekty jsou účastníci řízení a kárný soud.

1.4.9 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
Dotčenými subjekty jsou účastníci kárných řízení ve věcech soudců a státních zástupců,
dále stát (státní rozpočet) a kárný soud.

1.5 Popis cílového stavu
1.5.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Cílovým stavem je zavedení instančního přezkum rozhodnutí kárného senátu nalézacího
soudu (soudu prvního stupně). Přezkum má sloužit k posílení zákonnosti řízení vedených
podle kárného řádu, čímž má napomoci naplnění požadavku na spravedlivý proces
a požadavku na věcně správné a spravedlivé rozhodnutí věci včetně případného
odpovídajícího postihu kárně obviněného, dále má vést k vyšší akceptaci rozhodování
v řízeních vedených podle kárného řádu.

1.5.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Cílovým stavem je dosáhnout takového složení senátů a způsobu jejich kreace, které
usnadní, při zachování dalších požadavků na soudní rozhodování, operativnější nařizování
ústních jednání, rozhodování na základě znalosti profese kárně obviněného a na základě
náhledu osob, které dokáží posoudit dopady jednání kárně obviněného do sféry osob stojících
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mimo profesi kárně obviněného, resp. mimo justici v širším smyslu. Nové složení senátů má
též napomoci dosažení adekvátního (přísnějšího) postihu kárně obviněných.

1.5.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Cílovým stavem je ve vhodných případech umožnit řešení věci na základě dohody mezi
navrhovatelem a kárně obviněným, která umožní zjištění viny kárně obviněného
zjednodušeným způsobem a která povede k prosazení požadavku na řádný výkon funkce
soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu, státního zástupce a na řádný výkon exekutorského úřadu.

1.5.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Cílový stav spočívá v tom, že návrhy na zahájení kárného řízení budou podávat
navrhovatelé s nejlepšími podmínkami pro posouzení skutku, ve kterém je spatřováno kárné
provinění, a pro posouzení osoby kárně obviněného s tím, že dalším navrhovatelům nemá být
bráněno v tom, aby konali samostatně.

1.5.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Cílovým stavem je přípustnost důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových zjištění
z nich vyplývajících, a to i takových důkazů opatřených v trestním řízení na základě povolení
nebo příkazu soudce nebo státního zástupce, jejichž opatřováním došlo k podstatnému zásahu
do osobnostních práv dotčených osob (např. odposlechy).

1.5.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Cílovým stavem je zpřístupnění informací a důkazů, ke kterým nyní nemají navrhovatelé
(kární žalobci) přístup s tím, že má být v maximální možné míře šetřena dosavadní koncepce
kárné odpovědnosti založená v zásadě na výkonu státní správy soudů, exekutorské
samosprávy a státního dohledu a dohledu nad činností soudních exekutorů a exekutorských
kandidátů a koncipientů.
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1.5.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Cílovým stavem je umožnit provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení
v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci při zachování
dosavadní koncepce řízení o způsobilosti.

1.5.8 Nesporné skutečnosti
Cílovým stavem je umožnit, aby kárný soud mohl upustit od dokazování nesporných
skutečností za účelem posílení zásady procesní ekonomie při šetření zásady materiální
pravdy.

1.5.9 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
Cílovým stavem je nedoplácení platu v případech, kdy kárně obviněný ve věcech soudců
a ve věcech státních zástupců byl odsouzen pro kárné provinění nebo kdy přivodí záměrně
situaci, kdy je mu doplácena část platu, přestože by ni jinak neměl nárok.

1.6 Zhodnocení rizika
Riziko spojené s nulovou variantou, tedy se zachováním stávající právní úpravy), spočívá
v tom, že budou přervávat nedostatky zjištěné v rámci hodnocení dopadů regulace.

2.

Návrh variant řešení

2.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Varianta 0
Zachování současného stavu, tedy nezavedení instančního přezkumu, který umožňuje
přezkum rozhodnutí kárného senátu na základě řádného opravného prostředku, který je
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k dispozici účastníkům řízení, případně dalším subjektům (jako tomu bylo před účinností
novely č. 314/2008 Sb.).

Varianta 1
Stanovení přípustnosti řádného opravného prostředku (odvolání) s tím, že opravné řízení
(osoby oprávněné podat odvolání, přípustnost odvolání, odvolací důvody, průběh odvolacího
řízení, rozhodnutí odvolacího soudu) by bylo upraveno v zásadě shodně, jako tomu bylo do
účinnosti novely č. 314/2008 Sb.
Kárný řád obsahoval v § 21 právní úpravu subjektivní přípustnosti odvolání, tedy kdo
mohl odvolání podat, a to v závislosti na tom, zda bylo odvolání podáváno ve prospěch nebo
v neprospěch kárně obviněného, resp. v závislosti na osobě kárně obviněného (zda šlo
o soudce nebo státního zástupce).
Podle § 21 odst. 2 kárného řádu platilo, že odvolání mohl podat
a) soudce nebo státní zástupce, proti němuž bylo kárné řízení vedeno (tedy kárně
obviněný), a v jeho prospěch též navrhovatel, ministr spravedlnosti, a pokud šlo o státního
zástupce, též nejvyšší státní zástupce,
b) v neprospěch soudce nebo státního zástupce, proti němuž bylo kárné řízení vedeno,
navrhovatel, ministr spravedlnosti, a pokud šlo o státního zástupce, též nejvyšší státní
zástupce.
Výše popsané úpravě odpovídalo i odlišné vymezení účastenství. Podle § 9 odst. 3
kárného řádu byly účastníky řízení navrhovatel, soudce nebo státní zástupce, proti němuž
návrh směřuje, a v řízení před odvolacím soudem též ministr spravedlnosti a nejvyšší státní
zástupce, pokud podali odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně.
Dále byla v § 21 odst. 1 kárného řádu upravena odvolací lhůta (15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí) a odkladný účinek odvolání.
V § 21 kárného řádu byla též obsažena speciální úprava rozhodnutí odvolacího soudu.
Podle § 21 odst. 3 věty druhé kárného řádu platilo, že pokud odvolací soud nezamítnul
odvolání, napadené rozhodnutí zcela nebo zčásti zrušil a sám ve věci rozhodnul.
Jinak se v řízení o odvolání přiměřeně použila ustanovení § 13 až § 20 kárného řádu
o řízení v prvním stupni (§ 21 odst. 3 věta první kárného řádu). V ostatním se postupovalo
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v intencích § 25 kárného řádu (tedy pokud nestanovil kárný řád jinak nebo pokud nevyplývalo
z povahy věci něco jiného) přiměřeně podle trestního řádu.
Při této variantě by byly tedy v kárném řádu upraveny pouze výše uvedené otázky, již
dříve upravené speciálně.
Právní úprava by zahrnovala také problematiku kárné odpovědnosti předsedů soudu,
místopředsedů soudu, předsedů kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu,
která byla do kárného řádu zavedena novelou č. 314/2008 Sb., resp. kárně obviněné soudní
exekutory, v jejichž věcech se v kárném řízení postupuje na základě novely č. 286/2009 Sb.).
Při této variantě by právní úprava hovořila o kárně obviněných (srov. § 9 odst. 3 kárného řádu
v platném znění), která zahrnuje všechny profese kárně obviněných, resp. i odpovědnost
soudních funkcionářů.
Pokud by kárně obviněným byl soudní exekutor, v jeho prospěch i v jeho neprospěch by
mohl podat odvolání též předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech
působnosti těchto komisí – srov. k tomu § 117 odst. 1 písm. b) ex. ř.
Při variantě stanovení přípustnosti odvolání je však třeba vyřešit též otázku věcné
a funkční příslušnosti, tedy které soudy by rozhodovaly v prvním stupni a které ve druhém
stupni.
Ve variantě 1 je navrhováno, aby věcně příslušným soudem (soudem prvního stupně) byl
Nejvyšší soud a soudem funkčně příslušným k rozhodování o odvoláních byl Nejvyšší správní
soud.

Varianta 2
Stejná jako varianta 1 s tím, že věcně příslušným i funkčně příslušným by byl Nejvyšší
správní soud – senáty prvostupňové i druhostupňové by byly zřízeny při Nejvyšším správním
oudu, který by byl správcem kárného soudnictví nikoliv jen v jednom stupni, jako je tomu
nyní, ale v obou stupních.

Varianta 3
Stejná jako varianta 1 s tím rozdílem, že věcně příslušnými by byly soudy, které jsou
bezprostředně nadřízeny soudu, na kterém působil kárně obviněný soudce v době spáchání
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skutku, tedy krajský soud pro kárně obviněného soudce okresního soudu v jeho obvodu, atd.
Stejně by byla stanovena příslušnost ve věcech státních zástupců (krajský soud pro kárně
obviněné státní zástupce okresního státního zastupitelství atd.). Ve věcech kárně obviněných
soudců Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu a kárně obviněných státních zástupců
Nejvyššího státního zastupitelství, by byl věcně příslušný Nejvyšší soud.
Ve věcech soudních exekutorů by byl věcně příslušný okresní soud, v jehož obvodu je
sídlo exekutorského úřadu, kterým je pověřen kárně obviněný soudní exekutor.

2.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Při formulaci variant předkladatel vycházel z toho, jakou variantu preferuje ohledně
řešení problematiky nedostatečného přezkumu (viz výše).

Varianta 0
Zachování současného stavu.

Varianta 1
Zachování současného stavu pro senát Nejvyššího správního soudu a stanovení obsahově
shodné právní úpravy i pro senáty Nejvyššího soudu.

Varianta 2
Složení senátu soudu prvního stupně:
Ve věcech soudců (4 členové):
− 1 soudce Nejvyššího soudu (předseda senátu),
− 1 soudce, který v době zahájení řízení vedeného podle kárného řádu rozhoduje ve
stejném druhu soudnictví (civilní, trestní nebo správní), a to na soudu stejného
článku soustavy soudů, jako kárně obviněný při spáchání skutku,
− 1 soudce krajského soudu, v jehož obvodu se stal skutek,
− 1 přísedící – advokát.
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Ve věcech státních zástupců (4 členové):
− 1 soudce Nejvyššího soudu (předseda senátu),
− 1 soudce vykonávající v době zahájení řízení soudnictví na soudu článku soustavy
soudů shodného s článkem soustavy státního zastupitelství, v rámci kterého
vykonával funkci kárně obviněný v době spáchání skutku,
− 1 přísedící státní zástupce,
− 1 přísedící advokát.
Ve věcech soudních exekutorů (4 členové):
− 1 soudce Nejvyššího soudu (předseda senátu),
− 1 soudce soudu, v jehož obvodu je sídlo exekutorského úřadu, jehož výkonem byl
v době spáchání skutku pověřen kárně obviněný soudní exekutor,
− 1 přísedící soudní exekutor,
− 1 přísedící advokát.
Složení senátu soudu druhého stupně:
Senát se 3 členy:
− 1 soudce Nejvyššího správního soudu (předseda senátu),
− 1 soudce Nejvyššího soudu (zástupce předsedy senátu),
− 1 člen senátu dle profese kárně obviněného:
− v řízeních ve věcech soudců 1 soudce krajského soudu, v jehož
obvodu se stal skutek,
− v řízeních ve věcech státních zástupců 1 přísedící státní zástupce,
− v řízeních ve věcech soudních exekutorů 1 přísedící soudní exekutor.
Funkční období by bylo i nadále omezeno, a to na 5 let v případě senátu soudu prvního
stupně a 7 let v případě senátu soudu druhého stupně.
Způsob kreace senátů by byl v zásadě převzat ze současné právní úpravy. Podstatným
rysem právní úpravy by i nadále bylo zapojení více subjektů do kreace senátů. Byl by proto
zachován systém návrhů na zařazení kandidátů do seznamu soudců a do seznamu přísedících.
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Podmínky pro zařazení do seznamu, tedy podmínky pro výkon funkce by byly upraveny
v zásadě shodně, jako dnes. Stejně tak by v zásadě shodně jako dnes byly upraveny důvody
zániku funkce i práva a povinnosti (postavení) člena senátu.

Varianta 3
Složení senátu soudu prvního stupně (4 členové):
− 1 soudce Nejvyššího soudu (předseda senátu),
− 1 soudce Nejvyššího právního soudu (zástupce předsedy senátu),
− 1 člen senátu dle profese kárně obviněného:
− v řízeních ve věcech soudců 1 soudce krajského soudu, v jehož
obvodu se stal skutek,
− v řízeních ve věcech státních zástupců 1 přísedící státní zástupce,
− v řízeních ve věcech soudních exekutorů 1 přísedící soudní exekutor,
− 1 přísedící advokát.
Jinak je varianta 3 shodná s variantou 2.

Varianta 4
Senát soudu prvního stupně (5 členů):
− 1 soudce Nejvyššího soudu (předseda senátu),
− 1 soudce Nejvyššího právního soudu (zástupce předsedy senátu),
− 1 soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu,
− 1 člen senátu dle profese kárně obviněného:
− v řízeních ve věcech soudců 1 soudce krajského soudu, v jehož
obvodu se stal skutek,
− v řízeních ve věcech státních zástupců 1 přísedící státní zástupce,
− v řízeních ve věcech soudních exekutorů 1 přísedící soudní exekutor,
− 1 přísedící advokát.
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Jinak je varianta 4 shodná s variantou 2.

2.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Předkladatel při možném řešení daného problému zvažoval, kromě varianty 0, též
jednotlivé odklony, jak jsou dnes upraveny v trestním právu, a dohodu o prohlášení viny
a přijetí trestu (dále také jen „dohoda o vině a trestu“). Přitom se předkladatel snažil co
nejméně odchýlit od úpravy obsažené v trestním právu.
Z těchto institutů předkladatel nezvažoval odstoupení od trestního stíhání ve smyslu § 70
a § 71 zákona č. 218/2003 Sb., odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve
znění pozdějších předpisů.
Dále předkladatel nezvažoval ani institut dohody o narovnání (srov. zejména § 309 a násl.
tr. ř.), neboť jeho podstatou je dohoda mezi obviněným a poškozeným, přičemž ovšem
v kárném řízení poškozený nefiguruje.

Varianta 0
Variantou 0 je zachování současného právního stavu.

Varianta 1
Variantou 1 je zavedení možnosti podmíněného zastavení kárného řízení po vzoru
podmíněného zastavení trestního stíhání upraveného zejména v § 307 tr. ř.
Součástí této varianty je tedy
− zastavení řízení, pouze pokud lze takové rozhodnutí považovat za dostačující
vzhledem k osobě kárně obviněného s přihlédnutím k okolnostem případu
a k tomu, jak dosud vykonával svou funkci (úřad),
− zjištění viny kárně obviněného (ten se musí doznat),
− případný

závazek

k zaplacení

regresní

úhrady

(naopak

podmínkou

podmíněného zastavení by nebylo zaplacení náhrady škody nebo poskytnutí
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zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu poškozenému, protože tu
poškozenému platí nebo poskytuje stát, nikoliv kárně obviněný),
− určité závazky učiněné kárně obviněným (zdržet se určité činnosti, splnit určité
povinnosti, složit na účet kárného soudu peněžitou částku coby projev
společenské

odpovědnosti)

v kvalifikovaných

případech

odůvodněných

povahou a závažností kárného provinění, okolnostmi jeho spáchání anebo
poměry kárně obviněného,
− zkušební doba,
− pokud se kárně obviněný neosvědčil, bude pokračováno v řízení, jinak
nastávají účinky zastavení řízení,
− vzhledem k okolnosti, že by řízení bylo zastaveno pouze podmíněně, neběžely
by po zahájení kárného řízení během zkušební doby lhůty,
− o podmíněném zastavení rozhoduje senát kárného soudu bez ústního jednání,
podmíněné zastavení při ústním jednání (srov. § 19 odst. 4 kárného řádu),
− o tom, zda se kárně obviněný osvědčil, rozhoduje také senát kárného soudu.

Varianta 2
Variantou 2 je obdoba trestního příkazu (srov. zejména § 314e a násl. tr. ř.), tedy
rozhodnutí ve zjednodušené formě vydané bez ústního jednání předsedou senátu v méně
závažných věcech. Kárným příkazem by bylo možné uložit kárné opatření důtka, písemné
nebo veřejné napomenutí. Příkaz by bylo možné zrušit na základě blanketního opravného
prostředku (odporu), následně by pokračovalo řízení o návrhu na zahájení kárného řízení.

Varianta 3
Variantou 4 je obdoba dohody o prohlášení o vině a trestu, srov. zejména § 175a a § 175b
a § 314o a násl. tr. ř., tedy dohody o vině a kárném opatření.
Součástí toto varianty je:
− zjištění viny kárně obviněného na základě jeho prohlášení,
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− mj. ujednání o tom, jakého skutku, resp. kárného provinění, se kárně obviněný
dopustil a ujednání o kárném opatření,
− případné ujednání o povinnosti kárně obviněného zaplatit regresní úhradu státu
(ujednání o zaplacení náhrady škody nebo zadostiučinění za vzniklou
nemajetkovou újmu náležitostí dohody o vině a kárném opatření naopak není,
protože v kárném řízení nefiguruje poškozený),
− řízení o schválení dohody by bylo vedeno v rámci kárného řízení .

2.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Varianta 0
Variantou 0 je zachování stávajícího právního stavu.

Varianta 1
Varianta 1 vychází ze současné právní úpravy s tím, že by byla stanovena výslovná
právní úprava umožňující výše postavenému navrhovateli uložit níže postavenému
navrhovateli, aby provedl šetření určitých skutečností nasvědčujících tomu, že bylo spácháno
kárné provinění. Níže postavený navrhovatel by měl povinnost toto šetření provést
a informovat výše postaveného navrhovatele, který provedení šetření uložil, o výsledku.
Níže postavený navrhovatel by tedy informoval o provedených šetřeních, o svých
zjištěních, o tom, jaký skutkový stav zjistil, zda jej hodnotí jako kárné provinění, jaké další
kroky učiní.
Jestliže by se níže postavený navrhovatel na základě výše popsaného postupu dozvěděl
o skutečnostech zakládajících jeho povinnost podat kárný návrh, podá jej.
Naopak výše postavený navrhovatel by nebyl závislý na postupu níže postaveného
navrhovatele. Jednak by bylo stanoveno, že výše postavený navrhovatel nemá automaticky
povinnost bez dalšího uložit níže postavenému navrhovateli provedení šetření. Jednak by
nebyla dotčena možnost výše postaveného navrhovatele konat bez ohledu na výsledek šetření,
resp. bez ohledu na aktivitu, níže postaveného navrhovatele.
Možnost uložení šetření by se týkala osoby (kárně obviněného), proti kterému jsou výše
postavený i níže postavený navrhovatel oprávněni podat návrh.
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Pokud jde o hierarchii navrhovatelů v řízeních ve věcech soudců a státních zástupců, ta
by odpovídala soustavě orgánů státní správy soudů a správy státního zastupitelství, resp. by
odpovídala současné hierarchii navrhovatelů dle § 8 kárného řádu, který upravuje, proti
kterým osobám je oprávněn navrhovatel podat návrh na zahájení kárného řízení.
Pokud jde o řízení ve věcech soudních exekutorů, právní úprava by stanovovala, že
ministr může uložit šetření kterémukoliv kárnému žalobci, předseda krajského soudu
předsedovi okresního a exekučního soudu a orgánům exekutorské komory, a předseda
okresního soudu nebo exekučního soudu orgánům exekutorské komory.
Prezident republiky a veřejný ochránce práv by do tohoto režimu nebyli zahrnuti, tedy
neměli by oprávnění ukládat provedení šetření ani by jím takové povinnost nemohla být
uložena, neboť nejsou orgánem státní správy soudů.

Varianta 2
Varianta 2 znamená větší zásah do současné právní úpravy.
Bylo by nově výslovně stanoveno, že je povinností předsedy příslušného soudu kárnou
žalobu podat. Pokud tento žalobce svou povinnost nesplní, bude nastupovat povinnost dalších
žalobců tak, aby v rámci stanovené hierarchie byla v případě nečinnosti nižšího článku dána
možnost podat kárnou žalobu další osobou nadanou kárnou pravomocí.
Obdobně by byla právní úprava navržena pro řízení ve věcech státních zástupců
a soudních exekutorů.
Pokud jde o hierarchii navrhovatelů, odpovídala by řešení uvedenému ve variantě 1 s tím
rozdílem, že pokud by nekonal nejníže postavený navrhovatel, musel by konat nejbližší
nadřízený navrhovatel.
Ministr spravedlnosti by mohl konat samostatně, bez ohledu na kroky ostatních
navrhovatelů. Systém by též nezahrnoval prezidenta republiky a veřejného ochránce práv.
Výše postavený navrhovatel by tedy mohl uložit níže postavenému navrhovateli, aby
konal. Pokud by v určité lhůtě nekonal, nastoupil by nejblíže výše postavený navrhovatel atd.
Lhůta pro níže postaveného navrhovatele by činila 1 měsíc s možností jejího prodloužení
o další měsíc bezprostředně nadřízeným navrhovatele v případech odůvodněných pracností
věci (např. pro velký rozsah šetření) nebo v případě jiných vhodných důvodů. Po dobu, kdy

56

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBBAJP83P)

by běžela lhůta níže postavenému navrhovateli, by neběžela lhůta (došlo by k jejímu stavení)
pro podání návrhu na zahájení kárného řízení a pro zánik kárné odpovědnosti.

2.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Varianta 0
Variantou 0 je zachování současné právní úpravy.

Varianta 1
Varianta 1 je v zásadě založena na převzetí závěrů kárných senátů Nejvyššího správního
soudu vyslovených při výkladu současné právní úpravy (srov. rozhodnutí č. j. 16 Kss 1/2017
– 183 ze dne 24. 5. 2017, odst. 62 a násl. odůvodnění), tedy:
− právní úprava by byla speciálním ustanovením o některých důkazech a o převzetí
skutkových zjištění z nich vyplývajících,
− těmito některými důkazy by byly důkazy opatřené v trestním řízení na základě
povolení nebo příkazu soudce nebo státního zástupce, při jehož opatřování došlo
k závažnému zásahu do soukromí, obydlí nebo k jinému závažnému zásahu do
osobnostních

práv

dotčené

osoby

(tedy

např.

odposlech

a

záznam

telekomunikačního provozu ve smyslu § 88 odst. 1 tr. ř.),
− dotčenou osobou bude kárně obviněný nebo třetí osoba,
− výše popsané důkazy bude přípustné provést v kárném řízení (nebo převzít
skutková zjištění) pouze pokud již byly provedeny v trestním řízení, a to soudem,
− zásah do sféry dotčené osoby tedy již bude učiněn (důkaz opatřen, důkaz
proveden soudem v trestním řízení), takže provedení důkazu (převzetí skutkových
zjištění) již nelze považovat za protiústavní zásah do sféry dotčené osoby,
− pokud to ovšem bude třeba pro řádné uplatnění práva kárně obviněného na
obhajobu, je možné i provedení důkazu (převzetí skutkového zjištění)
neprovedeného soudem v trestním řízení, jestliže s tím dotčená osoba souhlasí,
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− souhlas dotčené osoby, která není kárně obviněným, není třeba, pokud na základě
předběžného vyhodnocení kárným senátem vyjde najevo, že důkaz může přispět
k obhajobě kárně obviněného,
− právní úprava bude respektovat právo kárně obviněného na obhajobu (kárně
obviněný tedy bude mít možnost vyjádřit se k těmto důkazům apod.).

Varianta 2
Variantou 2 je v zásadě převzetí řešení obsaženého v § 93 daňového řádu, tedy:
− bude stanoveno, že jako důkazu lze užít všeho, čím lze zjistit rozhodné
skutečnosti a které nejsou získány v rozporu s právním předpisem,
− za těchto podmínek bude možné jako důkaz použít také důkazy předané
navrhovateli a kárnému soudu jinými orgány veřejné moci, které byly získány pro
jimi vedená řízení,
− práva kárně obviněného na obhajobu nebudou dotčena (např. právo vyjádřit se ke
skutkovým zjištěním apod.).
Tato varianta tak zahrnuje veškeré důkazy vč. těch opatřených dle § 88 tr. ř.

2.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Varianta 0
Variantou 0 je zachování současného stavu.

Varianta 1
Varianta 1 spočívá v tom, že navrhovatelé (kární žalobci) ve věcech soudců a soudních
exekutorů (a v řízeních vedených podle exekučního řádu ve věcech exekutorských kandidátů
a koncipientů), kteří jsou orgánem státní správy soudů a exekutorské samosprávy a státního
dohledu a dohledu nad soudními exekutory a exekutorskými kandidáty a koncipienty, budou
mít, a to nad rámec své dosavadní působnosti, přístup k těm informacím a důkazům, kterými
již orgány veřejné moci disponují.
58

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBBAJP83P)

Navrhovatelé (kární žalobci) by měli k takovým informacím a důkazům přístup a mohli
by na základě nich podat návrh (kárnou žalobu).

Varianta 2
Varianta 2 spočívá v tom, že navrhovatelé (kární žalobci) ve věcech soudců a soudních
exekutorů (a v řízeních vedených podle exekučního řádu ve věcech exekutorských kandidátů
a koncipientů) budou oprávněni, a to nad rámec své dosavadní působnosti, opatřovat si
poznatky a důkazy také nezávisle na jiných orgánech veřejné moci, tedy budou oprávněny
tyto poznatky a důkazy samostatně vyhledávat.

2.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Varianta 0
Variantou 0 je zachování současného stavu.

Varianta 1
Varianta 1 spočívá v návrhu umožnit provedení pouze důkazů, které lze provádět podle
platné právní úpravy v kárném řízení.

Varianta 2
Varianta 2 umožňuje provádění důkazů opatřených pro účely kárného řízení, a to včetně
důkazů opatřených navrhovateli (kárnými žalobci) ze spisů vedených jinými orgány veřejné
moci, tedy důkazů opatřených jinými orgány veřejné moci pro účely jimi vedených řízení.

2.8 Nesporné skutečnosti
Varianta 0
Variantou 0 je zachování současného stavu.
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Varianta 1
Varianta 1 spočívá v tom, že kárný soud obligatorně upustí od dokazování skutečností,
které kárně obviněný a navrhovatel (kárný žalobce) označí za nesporné.

Varianta 2
Varianta 2 spočívá v tom, že kárný soud bude mít určitou diskreci při rozhodování o tom,
zda upustí od dokazování. Kritériem pro jeho rozhodování bude požadavek na správné
a úplné zjištění skutkového stavu.

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
Varianta 0
Variantou 0 je zachování současného stavu.

Varianta 1
Variantou 1 je nedoplácení 50% platu, jestliže kárně obviněný byl odsouzen pro kárné
provinění a jestliže kárné řízení bylo zastaveno v důsledku vzdání se funkce kárně
obviněného ve věcech soudců a ve věcech státních zástupců.
Kárně obviněný v takovém případě sice může přivodit zastavení kárného řízení a předejít
tak odsuzujícímu rozsudku a uložení kárného opatření, nicméně plat mu doplácen nebude.

Varianta 2
Varianta 2 je shodná s variantou 1 s tím rozdílem, že kárně obviněný ve věcech soudců
a státních zástupců bude mít možnost trvat na pokračování řízení.
Tato varianta zohledňuje předpoklad, že kárně obviněný se mohl vzdát funkce např. ze
zdravotních důvodů a nikoliv, aby unikl kárnému opatření a získal doplatek platu.
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Důsledkem této varianty je také možnost pro kárně obviněného dosáhnout vydání
zprošťujícího rozsudku, tedy dosáhnout očištění svého jména.
V takovém případě ovšem musí tato varianta počítat i s jinými důvody pro zastavení
řízení podle § 14 kárného řádu. V opačném případě by vznikl nedůvodný rozdíl, kdy
v případě vzdání se funkce by se kárně obviněný mohl domoci zprošťujícího rozsudku, a tím
očistit své jméno, kdežto v jiných případech zastavení kárného řízení nikoliv.
Ze stejných důvodů je tato varianta rozšířena i na kárně obviněné ve věcech soudních
exekutorů, kdy předkladatel neshledává věcný důvod, proč by kárně obviněný ve věcech
soudních exekutorů neměl mít možnost dosáhnout vydání zprošťujícího rozsudku.
Podle této varianty též nebude ukládáno kárné opatření, jestliže bude kárně obviněný
odsouzen pro kárné provinění.

3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1 Identifikace nákladů a přínosů
3.1.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Lze předpokládat vznik nákladů souvisejících s případným zavedením právní úpravy
dvoustupňového řízení (potřeba kreace senátů při soudech obou stupňů řízení) bez ohledu na
skutečnost, kolik řízení bude v praxi vedeno ve dvou stupních (bude podán opravný
prostředek).
Dále lze předpokládat vznik nákladů v případě těch řízení, která budou skutečně vedena
ve dvou stupních, protože v nich bude opravný prostředek podán.
Půjde jednak o náklady finanční, jednak o náklady další (zejména časové a personální).
Pokud jde o přínosy, ty budou (kromě omezení výše popsaných nákladů v případě
zachování jednoinstančního řízení) spočívat především v rovině kvalitativní a nikoliv
kvantitativní. V případě zavedení dvojinstančního řízení by totiž přínosy byly spatřovány ve
vyšším standardu projednání věci, neboť řízení v druhém stupni je chápáno jako jedna ze
záruk zákonnosti soudního rozhodování.
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3.1.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Náklady jsou spojené jednak s kreací senátů (nutnost zasílání výzev k podání návrhu na
zařazení kandidátů do seznamu), dále se samotnou činností senátů (platy a náhrady členů
senátu). Náklady se liší podle jednotlivých variant (zejména v závislosti na počtu členů
senátu).
Přínosy jsou v rovině kvalitativní a spočívají v kvalitě soudního rozhodování založené na
znalosti profese kárně obviněného, znalosti místních podmínek výkonu profese a v zohlednění
názoru kvalifikované osoby stojící mimo profesi kárně obviněného.

3.1.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Z hlediska nákladů a přínosů platí, že zvažovaná řešení představují specifický způsob
postupu (řízení), který vede k vyřízení věci. Kárně obviněný má v takovém případě právo na
obhájce. Věcí se bude muset zabývat navrhovatel, případně předkladatel, i když nebude
navrhovatelem (z toho důvodu, že bude vyčíslovat výši regresní úhrady), kárně obviněný
a případně jeho obhájce, následně kárný soud, v případě odvolání podaného někým jiným než
kárně obviněným a navrhovatelem též odvolatel, dále odvolací kárný soud.
Mělo by jít o náklady, které by dotčené subjekty vynaložily v každém případě, neboť
zvažované možnosti mají představovat pouze jinou formu řešení věci. Předkladatel
nepředpokládá zvýšení počtu řízení, ale předpokládá jinou strukturu řízení, která bude více
odpovídat skutkovým a hmotněprávním poměrům.
Z dostupných informací vyplývá, že kárných řízení jsou každý rok zahajovány desítky.
Počet věcí, které by byly řešeny některou ze zvažovaných variant, lze stěží odhadnout. Dle
předpokladů předkladatele by mělo jít o jednotky případů každý rok.
Nelze přitom očekávat, že by se zavedením těchto institutů byly spojeny významné
vícenáklady ve srovnání se současným stavem, neboť – jak je uvedeno výše – tyto instituty
představují jen jinou procesní formu řešení věci a nevedly by k tomu, že by se daná věc
neřešila vůbec (běžným kárným řízením, nebo opatřením učiněným mimo rámec kárného
řízení). Stejná úvaha platí i pro případné úspory.
Pokud jde o přínosy, ty předkladatel shledává v rovině kvalitativní, tedy v tom, že budou
vytvořeny podmínky pro transparentní a přezkoumatelný postup založený na dohodě mezi
navrhovatelem a kárně obviněným. Bude zjištěna vina kárně obviněného s případným
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pozitivním dopadem na řešení otázek upravených zákonem o odpovědnosti státu za škodu
způsobenou výkonem veřejné moci.

3.1.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Kvantitativní

finanční

náklady

předkladatel

předpokládá

pouze

zanedbatelné.

Kvantitativní finanční přínosy předkladatel nepředpokládá. Pokud jde o další kvantitativní
náklady, resp. přínosy, lze předpokládat vyšší náklady časové na straně níže postavených
navrhovatelů, a naopak nižší časové náklady na straně výše postaveného navrhovatele.
Kvalitativní přínosy spatřuje předkladatel ve zkvalitnění systému kárné odpovědnosti,
kdy by častěji byly podávány návrhy navrhovateli, kteří mají lepší přístup k poznatkům o
činnosti a o osobách kárně obviněných. Takový systém umožňuje snazší zjišťování
skutkového stavu a posouzení osoby kárně obviněného.

3.1.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Kvantitativní náklady budou spočívat jednak v nákladech finančních, jednak v případné
zvýšené pracnosti. Náklady se však budou týkat jen ojedinělých případů, dotčených řízení je
minimum.
Přínosy spočívají ve vytvoření podmínek pro správné a úplné zjištění skutkového stavu
(kvalitativní přínosy).

3.1.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Předkladatel předpokládá kvantitativní náklady finanční, dále zvýšenou pracnost, a to
v případech, který se nová právní úprava může týkat.
Přínosy spočívají ve vytvoření podmínek pro přípravu návrhu (kárné žaloby), na základě
které bude možné správně a úplně zjistit skutkový stav.
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3.1.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
V tomto ohledu předkladatel předpokládá, že vícenáklady nevzniknou. Pokud jde
o přínosy, ty předkladatel spatřuje ve zlepšení důkazní situace v řízeních o způsobilosti
soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci.

3.1.8 Nesporné skutečnosti
Vícenáklady předkladatel nepředpokládá. Pokud jde o přínosy, zejména příprava na ústní
jednání by v určitém počtu věcí (zejména ve věcech průtahů, kterých je v rozsahu
přesahujícím desetinu věcí až jednu polovinu věcí) mohla být jednodušší, celkový počet
takových řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů činí řádově desítky.

3.1.9 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
Náklady budou mít formu nákladů spojených s vedením těch kárných řízení, která budou
případně dokončována, neboť o to požádá kárně obviněný (při jedné z variant).
Přínos bude spočívat primárně v omezení negativních dopadů účelového vzdání se
funkce. Sekundárně též určitý přínos může přinést finanční úspora na částech platů, které
případně nebudou dodatečně vypláceny.

3.2 Náklady
3.2.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Náklady jednoinstančního řízení
Dosud bylo podle statistik Nejvyššího správního soudu zahájeno podle kárného řádu ve
znění novely č. 314/2008 Sb. (účinná dnem 1. 10. 2008) celkem 553 řízení, z toho 247 ve
věcech soudců, 98 ve věcech státních zástupců a 209 ve věcech soudních exekutorů.
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Tabulka 10: Nápad kárných věcí od 1. 10. 2008 (údaje k 23. 1. 2019)
NÁPAD KÁRNÝCH VĚCÍ
Ve věcech
soudců

Ve věcech
státních
zástupců

Ve věcech
soudních
exekutorů

Počet řízení
v daném
roce

2008

3

2

0

5

2009

22

6

61

89

2010

22

10

15

47

2011

42

6

23

71

2012

27

14

33

74

2013

35

9

13

57

2014

22

7

14

43

2015

15

10

25

50

2016

15

8

8

31

2017

26

14

7

47

2018

18

11

10

39

CELKEM

247

97

209

553

Rok

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
V přehledu nápadu kárných věcí jsou uvedena řízení ve věcech soudců, státních zástupců
a soudních exekutorů, a to řízení o jejich kárné odpovědnosti. Když odhlédneme od
počátečního nízkého počtu kárných věcí soudců a státních zástupců a naopak vysokého počtu
řízení ve věcech soudních exekutorů podmíněných tehdejšími změnami právní úpravy (novela
exekučního řádu č. 183/2009 Sb. a kárného řádu č. 314/2008 Sb. a č. 286/2009 Sb.), lze
konstatovat, že počty věcí se sice v jednotlivých letech liší, nicméně nelze v těchto rozdílech
vypozorovat žádný trend např. ve smyslu neustálého postupného nárůstu počtu věcí.
Níže jsou uvedeny dostupné údaje o nákladech spojených s vedením kárných řízení. Jsou
popsány jednak náklady finanční, jednak náklady další včetně nákladů časových.
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S vedením těchto řízení a s rozhodováním v nich byly na straně Nejvyššího správního
soudu spojeny níže popsané náklady.
Nejvyšší správní soud ve sledovaném období postupně navýšil počty kárných senátů
na 6.

Tabulka 11: Shrnutí vývoje počtu kárných senátů Nejvyššího správního soudu
od r. 2008 (údaje k 12. 2. 2019)

Rok

Počet
kárných
senátů

Soupis kárných senátů

2008

2

11 Kss, 12 Ksz

2009

3

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss

2010

5

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse

2011

5

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse

2012

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2013

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2014

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2015

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2016

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2017

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2018

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

2019

6

11 Kss, 12 Ksz, 13 Kss, 14 Kse, 15 Kse, 16 Kss

Poznámka

rejstříková
značka Kse a
Kseo

17. 8. 2011 vznik
senátu 16 Kss

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
Dále Nejvyšší správní soud poskytl předkladateli údaje o nákladech na náhradu hotových
výdajů a odměnách přísedícím.
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Tabulka 12: Náhrada hotových výdajů a odměna přísedícím (jiné právnické
profese) za r. 2009 až 2018 (údaje k 2. 2. 2019)

Rok

Náhrady
hotových
výdajů v Kč

Odměny přísedícím
(jiné právnické profese)
v Kč

Celkem v Kč

2009

23.575,00

9.962,00

33.537,00

2010

55.806,00

267.388,00

323.194,00

2011

110.163,00

491.193,00

601.356,00

2012

130.788,00

595.154,00

725.942,00

2013

99.235,00

456.834,00

556.069,00

2014

119.007,00

519.984,00

638.991,00

2015

32.875,00

448.072,00

480.947,00

2016

33.012,00

394.690,00

427.702,00

2017

31.278,00

547.261,00

578.539,00

2018

36.260,00

531.432,00

567.692,00

671.999,00

4.261.970,00

4.933.969,00

CELKEM

Zdroj: Nejvyšší správní soud, zpracování: předkladatel
Náklady spojené s kreací senátů jsou dle sdělení Nejvyššího správního soudu
zanedbatelné.
Svědečně v letech 2009 až 2018 bylo dle sdělení Nejvyššího správního soudu, pokud jde
o řízení vedená podle kárného řádu, vyplaceno v celkové výši asi 100.000,-- Kč. Náklady na
poštovném v r. 2018 činily dle sdělení Nejvyššího správního soudu v souvislosti s řízeními
vedenými podle kárného řádu celkem téměř 27.000,-- Kč.
Náklady na platy pracovníků soudních kanceláří, resp. další platové náklady, spojené
s vedením řízení podle kárného řádu nelze vyčíslit, protože příslušní pracovníci zároveň
vykonávají práci na dalších agendách. Jde o agendu řízení ve věcech volebních (Vol), kasační
agendu (Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda, ve
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věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad
financováním volebních kampaní politických stran a hnutí), řízení ve věcech politických stran
a politických hnutí (Pst), věci s podněty fyzických osob k zahájení kárného řízení (Nk), řízení
o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu (Aprk, Aprn). Není přitom možné
určit, v jakém rozsahu se tito pracovnici zabývají agendou řízení podle kárného řádu
a v jakém rozsahu další agendou.
Pokud jde o ústní jednání a neveřejná zasedání kárných senátů, lze náklady dle sdělení
Nejvyššího správního soudu popsat takto.
V roce 2018 napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu celkem 39 návrhů na zahájení
kárného řízení, z toho 18 věcí o kárné odpovědnosti soudců, 11 o kárné odpovědnosti státních
zástupců a 10 o kárné odpovědnosti soudních exekutorů. V tomto roce bylo meritorně
rozhodnuto 38 kárných věcí.
V roce 2018 proběhlo 36 ústních jednání kárných senátů (v několika málo případech
proběhla u téhož kárného senátu dvě jednání v ten samý den). Na Nejvyšším správním soudě
také probíhala neveřejná zasedání kárných senátů za účelem rozhodnutí ve věci (převážně
zastavení řízení při zpětvzetí návrhu, vzdání se funkce kárně obviněného, apod.) a také
za účelem vydání procesního rozhodnutí o spojení věcí ke společnému projednání. Tato
neveřejná zasedání probíhala ve většině případů v den ústního jednání, tj. senát zasedal
po ukončení ústního jednání a v jiné věci pak rozhodl při neveřejném zasedání.
Ve výjimečných případech senát byl svolán pouze na neveřejné zasedání samostatně mimo
ústní jednání tohoto kárného senátu. V roce 2018 se uskutečnila 4 samostatná neveřejná
zasedání.
Pokud jde o náklady spojené s přípravou na ústní jednání, vyplývá ze sdělení Nejvyššího
správního soudu následující.
Vykonávat funkci předsedy kárného senátu souběžně s prací na běžné agendě správního
soudce je mimořádně zatěžující. Napadající kárné věci jsou značně různorodé, takže nelze
určit žádnou obvyklou časovou dotaci.
Příprava na ústní jednání je proto individuální podle obsahu kárného návrhu a rozsahu
spisu. Nelze jednoznačně určit, kolik úsilí a času předseda senátu musí přípravě věnovat.
Mezi úkony, které předcházejí nařízení ústního jednání, můžeme počítat seznámení se s věcí,
rozeslání poučení účastníkům kárného řízení, obstarání podkladů pro rozhodnutí, vyžádání
dotčených soudních spisů (nejčastěji jde o některou z forem průtahů), vyžádání osobního
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spisu kárně obviněného, vyžádání prověrkových spisů a u soudců vyjádření soudcovské rady,
přehledů nápadu a vyřízených věcí. Nejobtížnější fáze přípravy je nastudování zaslaných
podkladů, zvláště spisů, ve kterých byly zjištěny průtahy. U standardní průtahové věci
(průtahy vytýkané ve 40 – 50 spisech) vyžaduje tato příprava minimálně týden práce, která se
přitom neomezuje jen na pracovní dobu. Například ve věci, ve které jsou vytýkány průtahy ve
150 spisech, příprava trvá i jeden měsíc práce. Mnoho času si vyžádá také průběžné
informování členů senátu a konzultace s nimi, ke kterým nutně dochází, vzhledem ke složení
kárných senátů, zejména prostřednictvím e-mailu.
Samotné ústní jednání lze většinou konat během jednoho dne, v některých věcech
dochází k odročení jednání.
Vyhotovení rozhodnutí vyžaduje v průměru jeden pracovní týden. Koncept rozhodnutí je
následně zasílán členům senátu k připomínkám, přičemž tento proces vyžaduje několik
pracovních dnů.
Kárnou agendu lze souběžně s dalšími agendami soudu vykonávat pouze za předpokladu
vysokého pracovního nasazení předsedů kárných senátů. Kárná agenda zatěžuje předsedy
kárných senátů v rozsahu cca čtvrtiny jejich času a lze ji zvládat pouze za cenu mimořádného
a dlouhodobého pracovního vytížení.
Pokud jde o nákladnost na straně navrhovatele (kárného žalobce), je pracnost postupu,
dle poznatků předkladatele, značně závislá na charakteru skutku, kterého se měl kárně
obviněný dopustit (průtahy, jiná pochybení). Je přitom charakteristické, že v téže věci mohou
být předmětem návrhu průtahy a současně i jiná pochybení. Pracnost přípravy návrhu (tedy
samotné zjišťování rozhodných skutečností i sepisování návrhu) lze však odhadnout v řádech
desítek hodin práce pro každou věc.
Pokud jde o náklady na straně kárně obviněného, resp. obhájce, dle odhadu předkladatele
se pracnost obhajoby, měřená počtem hodin práce, do značné míry odvíjí také od charakteru
vytýkaného skutku (průtahy, jiná vytýkaná pochybení). Přípravu obhajoby (písemná podání,
příprava na ústní jednání) lze odhadnout na desítky hodin práce. Samotná účast na jednání
v zásadě odpovídá délce ústního jednání, přičemž do místa jednání a z něj je třeba se dopravit.
V případě, že obhájcem je advokát, lze předpokládat, že bude třeba vyšší míra
součinnosti kárně obviněného (klienta) s advokátem, neboť kárně obviněný má detailní
znalost podmínek výkonu své profese (soudce, státního zástupce, soudního exekutora),
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resp. daného pracoviště (zejména v případě soudců a státních zástupců). Tato okolnost snižuje
nákladnost obhajoby, resp. náklady spojené přímo s činností obhájce.
Je přitom třeba také vzít v potaz, že řízení vedených podle kárného řádu je každý rok
zahájeno jen několik desítek, což je poměrně nízký počet. Navzdory určité podobnosti řízení
vedených podle kárného řádu (zejména kárného řízení) s řízením trestním, platí, že jde
o poměrně specifickou oblast. Je proto obtížné odhadnout náklady spojené s obhajobou,
resp. odhadnout typickou výši nákladů.
V případě mimosmluvní odměny má advokát, který je obhájcem, nárok na odměnu
počítanou podle § 9 odst. 1 a § 7 bod 4. vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „advokátní tarif“), tedy odměnu ve výši 1.500,-- Kč bez DPH za jeden
úkon právní služby dle § 11 advokátního tarifu. Dále má nárok na režijní paušál dle § 13 odst.
4 advokátního tarifu ve výši 300,-- Kč bez DPH za jeden úkon právní služby, na náhradu za
promeškaný čas ve výši zpravidla 100,-- Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu
a případně na náhradu hotových výdajů dle § 13 odst. 1 a 5 advokátního tarifu. Má též nárok
na náhradu DPH.
Pokud by byla placena smluvní odměna, existuje více možností jejího sjednání. V případě
časové odměny (§ 4 odst. 1 advokátního tarifu) při předpokládané sazbě 2.000,-- Kč až
4.000,-- Kč za jednu hodinu bez DPH, by náklady na odměnu při desítkách odpracovaných
a vyúčtovaných hodin činily řádově desítky tisíc korun. Výše sazby se bude odvíjet zejména
od složitosti a závažnosti věci. Bylo by též možné sjednat odměnu paušálně, dále za úkon, za
výsledek, jejich kombinace, apod. Dále má obhájce v případě sjednané odměny nárok též na
náhrady (viz výše) ve sjednané výši (ta může odpovídat výši stanovení advokátním tarifem).
K odměně a náhradám se připočítává náhrada za DPH.
V případě, že je kárně obviněný zproštěn obvinění podle § 19 odst. 2 kárného řádu, má
podle § 19 odst. 3 kárného řádu kárně obviněný nárok na náhradu účelně vynaložených
nákladů vč. odměny obhájce a náhrad určených obhájci ve výši stanovené advokátním tarifem
(jako při mimosmluvní odměně). Není vyloučeno, aby kárný soud přiznal náhradu vyšší (jako
při sjednané odměně).
V případě, že by obhájcem nebyl advokát (srov. § 12 odst. 1 kárného řádu), nelze
obhajobu vykonávat za odměnu vůbec, nemá též nárok na náhrady uvedené v advokátním
tarifu.
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Odhadované náklady zavedení dvojinstančního řízení
Při odhadu nákladů zavedení dvojinstančnosti vychází předkladatel z následujících
předpokladů.
Není důvod předpokládat výraznou změnu počtu řízení vedených v prvním stupni. Dokud
bylo přípustné odvolání, bylo podáváno v počtu řízení, který odpovídá asi jedné třetině až
40% celkového počtu řízení.
Předkladatel proto předpokládá, že počet řízení v prvním stupni bude v zásadě stejný,
a že s nimi budou spojeny i stejné náklady (pokud jde o náhradu hotových výdajů a odměnu
přísedícím, jejich výše je závislá mj. na složení senátů, na tomto místě uvažujeme o složení
podle platné právní úpravy). Stejně tak v zásadě stejnou výši nákladů předkladatel
předpokládá v řízeních vedených v druhém stupni s tím, že počet těchto řízení by činil do
40% z celkového počtu (viz výše). Náklady spojené s činností subjektů, které by nově byly
oprávněny podat odvolání, byť dosud nebyly účastníky řízení, předpokládá předkladatel
zanedbatelné, neboť těmito subjekty byla odvolání dříve podávána ojediněle (v rozsahu
několika podání za rok).
Výše uvedený předpoklad lze vztáhnout ke všem variantám, které počítají se zavedením
dvojinstančnosti, s tím, že při variantě 3 lze očekávat zvýšené náklady (proti variantě 1 a 2) na
straně kárných soudů, a to pro vysoký počet kárných senátů.

3.2.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Pokud jde o náklady spojené s kreací a činností senátů, lze odkázat na výše uvedený
popis nákladů týkající se řízení před Nejvyšším správním soudem.
V případě soudu prvního stupně předkladatel předpokládá, že bude stejný počet senátů,
tedy šest, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by se měl zvyšovat nebo snižovat celkový počet
řízení vedených podle kárného řádu.
Pokud jde o řízení ve druhém stupni, při předpokládaném počtu řízení do 40% počtu
řízení vedených před soudem prvního stupně, předkladatel předpokládá zřízení nejvýše 3
odvolacích senátů, náklady by tedy měly být nejvýše poloviční s tím, že v případě nižšího
počtu členů senátu, zejména přísedících, se budou dále snižovat náklady na činnost těchto
senátů.
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Pokud jde o náklady subjektů, které se podílejí na kreaci senátů (předsedové soudů
a soudcovské rady, nejvyšší státní zástupce, prezident exekutorské komory, předseda České
advokátní komory), předkladatel u nich předpokládá náklady zanedbatelné, neboť
zanedbatelné náklady jsou spojeny s kreací senátů již nyní, a to na straně Nejvyššího
správního soudu.

3.2.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Také v případě této odlišné procesní formy řešení věci předkladatel vychází ze statistik
týkajících se řízení vedených od r. 2008 Nejvyšším správním soudem. Těchto řízení je
celkově každý rok vedeno několik desítek, jejich počet se sice meziročně významně mění,
nicméně počet řízení je stále pouze v řádech desítek. Předkladatel předpokládá, že by takto
mohly být řešeny každý rok jednotky případů.
Pokud jde o náklady, měly by být v zásadě shodné s náklady spojenými s vedením
kárných řízení nyní s tím, že v případě správného používání zvažovaných institutů
předkladatel předpokládá, že budou méně podávány opravné prostředky.

3.2.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Časové náklady níže postavených navrhovatelů odhaduje předkladatel v řádech desítek
hodin práce, které vynaloží na každý případ, který by jinak řešil nadřízený navrhovatel. Bližší
určení není možné, neboť jednotlivé věci se mezi sebou liší, pokud jde o pracnost prověření
rozhodných skutečností, přípravu žaloby a úkony kárného řízení.
Úspora času ve vyšším (neboť pro výše postaveného navrhovatele je obtížnější šetření
provést) rozsahu by měla být na straně výše postavených navrhovatelů.

3.2.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Pokud jde o náklady, vzhledem k poměrně nízkému počtu řízení celkově (řádově desítky
ročně), z nichž jen několika z nich se týká problematika nedostatku důkazů (jinak
navrhovatelům dostupných), očekává předkladatel, že náklady budou mizivé.
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3.2.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Náklady by se týkaly těch věcí, ve kterých jsou nyní navrhovatelé (kární žalobci)
v důkazní nouzi. Na základě dosavadní praxe (založené především na případech, kdy byly
k dispozici záznamy telekomunikačního provozu, nicméně nebyly jako důkaz přípustné) lze
předpokládat maximálně jednotky případů ročně. Finanční náklady a pracnost (počet hodin
práce) by tedy měla odpovídat tomu předpokladu.

3.2.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci je vedeno velmi
málo. V letech 2009 až 2018 bylo zahájeno pouze 8 řízení ve věcech soudců a 2 řízení ve
věcech státních zástupců.
Vícenáklady předkladatel nepředpokládá.

3.2.8 Nesporné skutečnosti
Vícenáklady předkladatel nepředpokládá.

3.2.9 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
Pokud jde o náklady spojené s vedením kárného řízení, lze odkázat na kap. 3.2.1 výše,
kde jsou tyto náklady popsány. Vzhledem k okolnosti, že aktuálně je dočasně zproštěno
výkonu funkce jen 7 osob, a to nikoliv z důvodu kárného stíhání, ale z důvodu trestního
stíhání, přičemž tyto počty jsou vždy velmi nízké, předkladatel předpokládá náklady
zanedbatelné.
Počet řízení, ve kterých je možnost uvažovat o tom, že kárně obviněný může trvat na
projednání věci, se ročně pohybuje v jednotkách případů, srov. k tomu údaje Nejvyššího
správního soudu (údaje platné k 23. 1. 2019, viz tabulky 3 až 5).
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3.3 Přínosy
3.3.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Přínosem v případě varianty 0 je eliminace nákladů, které vzniknou v případě dalších
variant, tedy v případě zavedení dvojinstančnosti.
Pokud jde o další varianty, přínosy předkladatel spatřuje v rovině kvalitativní, nikoliv
kvantitativní. Účelem zavedení dvojinstančnosti by nebylo snížení finančních nebo jiných
nákladů. Účelem by bylo zvýšení standardů řízení, tak, aby výsledek řízení, a to včetně
případné přísnosti kárného postihu, lépe odpovídal skutkovému stavu v dané věci.

3.3.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Přínos variant zachovávajících paritu ve smyslu současné právní úpravy může spočívat
v lepším vnímání rozhodovací činnosti ze strany veřejnosti, zejména laické (po výrazné
kritice z r. 2008). Přínos dalších variant má však spočívat ve zkvalitnění rozhodovací činnosti
senátu, včetně dosažení adekvátního postihu kárně obviněných, a v jeho větší operativnosti
spočívající ve snazším nařizování ústního jednání, snazší komunikaci mezi členy senátu apod.

3.3.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Přínosy předkladatel spatřuje v tom, že zvažované instituty vytvářejí předpoklad pro
přezkoumatelné vyřešení věci na základě dohody mezi účastníky řízení. Varianta 1, 2 a 4
vytvářejí též určitou motivaci pro kárně obviněného ve smyslu odčinění důsledků jeho
deliktního jednání.
Tyto postupy představují jinou kvalitu represe založenou na doznání kárně obviněného a
jeho snaze napravit následky svého jednání. Jsou-li tyto instituty správně používány,
podporují též zásadu procesní ekonomie.
V trestních věcech jsou dohoda o vině a trestu a odklony do značné míry ospravedlněny
také odškodněním poškozených. V kárných věcech ovšem nejsou poškození účastníky řízení.
Je tomu tak z důvodu právní úpravy obsažené v zákonu o odpovědnosti státu za škodu
způsobenou výkonem veřejné moci, která chrání poškozené mj. tím, že za škůdce považuje
(v kontextu kárných řízení dle kárného řádu) stát s tím, že stát následně uplatňuje regresní
nárok vůči příslušné fyzické osobě.
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V kárném řízení proto mohou dohoda o vině a kárném opatření a odklony spíše případně
napomoci uplatňování regresního nároku, resp. v případě poškozených může zjištění
rozhodných skutečností, že kterých vyplývá vina kárně obviněného (založené případně na
doznání kárně obviněného) zveřejněného formou rozhodnutí kárného soudu vést ke zlepšení
jeho postavení při uplatňování nároku na náhradu škody nebo zadostiučinění za vzniklou
nemajetkovou újmu.

3.3.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů
Pokud jde o přínosy, předkladatel vidí přínosy (jak výše uvedeno) ve zkvalitnění systému
kárné odpovědnosti.

3.3.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Přínosy očekává předkladatel kvalitativní (vytvoření podmínek pro správné a úplné
zjištění skutkového stavu), nicméně dotčených řízení je jen nepatrný počet.

3.3.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Přínosy očekává předkladatel v jednotkách případů (předkladatel tak usuzuje na základní
dosavadní praxe, která se týká zejména věcí, ve kterých nebyl přípustný důkaz záznamem
telekomunikačního provozu opatřeného podle § 88 tr. ř. v trestním řízení). Zlepšení důkazní
situace má vést ke správnému a úplnému zjištění skutkového stavu.

3.3.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci je vedeno velmi
málo. V letech 2009 až 2018 bylo zahájeno pouze 8 řízení ve věcech soudců a 2 řízení ve
věcech státních zástupců.
Předkladatel tedy předpokládá, že ve velmi malém počtu řízení lze očekávat přínos
spočívající ve zlepšení důkazní situace.
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3.3.8 Nesporné skutečnosti
Přínos předkladatel předpokládá v tom, že bude méně pracná příprava na ústní jednání
(předkladatel předpokládá úspory v rozsahu až desítek hodin práce) i dokazování v řízení.

3.3.9 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
Pokud jde o přínosy kvalitativní, ty budou spojeny s případy, kdy nedojde k dodatečnému
vyplacení části platu v případech, kdy se kárně obviněný vzdá funkce za účelem předejití
vydání odsuzujícího rozsudku v kárném řízení.
Pokud jde o úsporu na platech kárně obviněných, tuto úsporu předkladatel považuje spíše
za průvodní jev, nikoliv za účel návrhu.
Tuto úsporu lze ilustrovat na příkladu. Pokud by byl pozastaven výkon funkce soudce
okresního soudu se 14 lety započtené doby, který není předsedou senátu, činí od 1. 1. 2019
jeho plat 91.494,-- Kč krát 1,22 rovná se 111.622,68 Kč měsíčně, po zaokrouhlení na celé
100 Kč nahoru 111.700,-- Kč, 50% z toho činí 55.850,-- Kč, srov. k tomu § 3 odst. 1 až 3
a § 28 odst. 1 zákona o platech soudců a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 319/2018 Sb. Při dočasném zproštění výkonu funkce po dobu 12 měsíců v roce 2019 činí
50% platu 670.200,-- Kč.
Dalším příkladem může být státní zástupce okresního státního zastupitelství se 14 lety
započtené doby, jehož plat činí od 1. 1. 2019 částku 82.344,60 Kč krát 1,22 rovná se
100.460,12 Kč, po zaokrouhlení na celé 100 Kč nahoru 100.500,-- Kč, 50% z této částky činí
50.250,-- Kč, ročně 603.000,-- Kč, srov. § 3 zákona o platu a některých dalších náležitostech
státních zástupců a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 318/2018 Sb.
Výše platu se každý rok mění, neboť v průběhu času se mění platová základna, případně
počet let započtené doby. Lze však uzavřít, že 50% platu soudce nebo státního zástupce dle
výše uvedeného příkladu je částka ve výši desítek tisíc korun českých měsíčně, ročně pak jde
o částku v řádech stovek tisíců korun českých. Při více letech činí úspora řádově jednotky
miliónů korun českých.
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3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
3.4.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Pokud jde o porovnání nákladů jednotlivých variant, lze konstatovat, že se mezi sebou
liší varianta 0 na straně jedné a ostatní varianty na straně druhé, neboť varianta 0 nepřináší
žádné náklady navíc, kdežto v případě ostatních variant lze vícenáklady očekávat s tím, že
náklady (navíc) budou v zásadě shodné, nicméně budou rozloženy mezi různé soudy
(Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, vrchní, krajské soudy a okresní soudy). V případě
varianty 2 to však znamená, že náklady by nesl zejména Nejvyšší správní soud (včetně nároků
na jednací síně, personál, atd.). V případě varianty 3 by pak bylo třeba zřídit kárné senáty při
prakticky všech soudech v České republice.
V rovině přínosů se varianty též člení na dvě hlavní skupiny, a to variantu 0 na straně
jedné a ostatní varianty na straně druhé, neboť varianta 0 nevede k dosažení přínosů vůbec,
a ostatní varianty se v míře naplnění přínosů mezi sebou liší. Varianta 2 (kárným soudem by
byl Nejvyšší správní soud pro oba stupně řízení) může být vnímána veřejností jako nevhodná,
neboť v obou stupních by rozhodoval stejný soud (byť jeho různé senáty). Varianta 3 sice
vytváří lepší podmínky pro zjišťování skutkového stavu, neboť lze přepokládat lepší znalost
místních poměrů, nicméně tato varianta předpokládá velkou roztříštěnost kárné praxe,
komplikovanou kreaci senátů, omezenou zkušenost členů kárného senátu s danou agendou,
která ohrožuje kvalitu rozhodování.

3.4.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Varianta 0 prakticky nepřichází do úvahy, neboť je v rozporu s předkladatelem
preferovanou variantou týkající se přezkumu rozhodnutí senátu v řízeních vedených podle
kárného řádu.
V rovině nákladů platí, že varianta 1 je nejvíce nákladná, neboť vyžaduje šest členů
senátu pro první stupeň i pro druhý stupeň. Stejně tak v rovině přínosů platí, že tato varianta
je z hlediska způsobilosti dosáhnout požadovaných cílů nejméně přínosná, určitý její přínos
může spočívat v tom, že může být pozitivně vnímána veřejností.
Varianty 2 až 4 se mezi sebou liší počtem členů senátu soudu prvního stupně (4 členové
při variantě 2 a 3 a 5 členů při variantě 4). Čím vyšší je přitom počet členů senátu, tím méně
operativnější senát je a tím spíše je nákladná jeho činnost. Nevýhodou varianty 2 a 4 vůči
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variantě 3 je okolnost, že v sobě zahrnují dva proměnlivé členy senátu ve věcech soudců
(oproti jednomu proměnlivému členovi senátu ve věcech soudců ve variantě 3) a jednoho
proměnlivého člena senátu ve věcech státních zástupců a soudních exekutorů (proti žádnému
proměnlivému členovi senátu v těchto věcech ve variantě 3).
Pokud jde o přínosy variant 2 až 4 proti variantě 1, předkladatel očekává od variant 2 až 4
kvalitnější rozhodování vč. adekvátního postihu kárně obviněných. Varianty 2 a 4 mají senátu
vytvořit lepší předpoklady pro rozhodování na základě znalosti podmínek výkonu profese
daného kárně obviněného.

3.4.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Jednotlivé varianty se mezi sebou, pokud jde o nákladnost, prakticky neliší. Méně
nákladná může být varianta obdoby trestního příkazu (varianta 3), to ovšem pouze v případě,
že navrhovatel bude postupovat jednostranně (nebudou probíhat žádná jednání mezi
navrhovatelem a kárně obviněným) a jestliže řízení skutečně skončí příkazem (nikdo nepodá
odpor). V opačném případě bude naopak vedeno kárné řízení s tím, v případě jednostranného
postupu navrhovatele předcházejícího podání návrhu na zahájení kárného řízení lze
předpokládat, že by v řízení nebylo možné využít případné částečné shody účastníků řízení
týkající se předmětu řízení.
Zásadní nevýhodou varianty 2 (podmíněné nepodání návrhu na zahájení kárného řízení)
je okolnost, že o podmíněném nepodání rozhoduje navrhovatel a nikoliv kárný soud.
Absentuje zde tedy prvek okamžitého přezkumu konkrétní věci ze strany neutrálního
subjektu.
Nevýhodou varianty 3 (obdoba trestního příkazu) je skutečnost, že tato forma řešení věci
není nutně založena na skutečné dohodě mezi navrhovatelem s kárně obviněným, ale na svého
druhu nabídce kárného soudu, jak bude věc řešena s tím, že pokud kárně obviněný nepodá
odpor, je takové jednání považováno za akceptaci této nabídky. Předchozí (tedy před podáním
návrhu) společný postup navrhovatele a kárně obviněného se vlastně nevyžaduje – o návrhu
je rozhodnuto na základě tvrzení navrhovatele v návrhu obsažených.

78

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBBAJP83P)

3.4.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Pokud jde o rozdíly mezi jednotlivými variantami z hlediska nákladů a přínosů, varianty
se liší z hlediska operativnosti postupu navrhovatelů. Varianta 0 zachovávající současný stav
umožňuje konat jednotlivým navrhovatelům okamžitě, aniž by musel zohledňovat kroky
jiného navrhovatele. Varianta 2 v tomto ohledu představuje největší omezení výše
postaveného navrhovatele, neboť kárná pravomoc výše postaveného navrhovatele by byla
podmíněna neaktivitou níže postaveného navrhovatele.
Za zásadní problém varianty 2 pak předkladatel považuje okolnost, že tato varianta
nejvíce nutí
− níže postaveného navrhovatele podat návrh na zahájení kárného řízení i tehdy,
když by jej sám nepodal,
− výše postaveného navrhovatele, aby se obrátil na níže postaveného navrhovatele
i v případech, kdy to není vhodné (např. z důvodu specifických okolností
bránících náležitému zjištění skutkového stavu).
Varianta 1 naopak umožňuje výše postavenému navrhovateli konat nezávisle na níže
postaveném navrhovateli, zároveň mu ale umožňuje ve vhodných případech uložit níže
postavenému navrhovateli, aby provedl příslušná šetření a informoval výše postaveného
navrhovatele.

3.4.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Jednotlivé varianty se mezi sebou liší tak, že varianta 0 oproti současnému stavu
nepřinese žádné náklady ani přínosy (je tedy méně nákladná a méně přínosná než varianty 1
a 2). Varianta 0 ovšem není způsobilá dosáhnout požadovaného cíle.
Varianty 1 a 2 se mezi sebou z hlediska nákladů a přínosů prakticky neliší. Varianta 1
představuje více limitovanou možnost provádění některých důkazů (převzetí skutkových
zjištění), např. odposlechů, oproti variantě 2, nicméně vzhledem k velmi nízkému počtu
řízení, kterých se identifikovaný problém týká, je rozdíl nepatrný.
Mezi variantou 1 a 2 je rozdíl z hlediska efektivity naplnění cílů a částečně v otázce
záteže kárných soudů, neboť varianta 2 vede k lepšímu naplnění cílů a bude zřejmě znamenat
více řízení, ve kterých budou prováděny důkazy prostředky dosud nepřípustnými.
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3.4.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Varianta 0 není dle názoru předkladatele způsobilá naplnit požadovaného cíle.
Varianty 1 a 2 se liší mírou přístupu navrhovatelů (kárných žalobců) k rozhodným
skutečnostem a důkazům. Největší nevýhodou varianty 2 je okolnost, že představuje větší
odchýlení se od dosavadního procesního rámce uplatňování kárné odpovědnosti. Pokud jde
o náklady a přínosy, v případě varianty 2 lze očekávat větší náklady i větší přínosy, nicméně
vzhledem k počtu věcí, ohledně kterých se využití nové právní úpravy předpokládá, lze
uzavřít, že tento rozdíl není významný.

3.4.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Varianta 0 není dle názoru předkladatele způsobilá naplnit požadovaného cíle.
Varianty 1 a 2 se liší okruhem důkazů, kterými by bylo přípustné provést důkaz v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci. Varianta 1 vychází
z dosavadního právního stavu, nicméně vzhledem k tomu, jakou variantu vybral předkladatel
pro řešení problému důkazní nouze navrhovatelů (kárných žalobců) – viz níže – je problémem
varianty 1, že v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci by
byly přípustné pouze některé důkazy, které mají být nově přípustné v kárném řízení.

3.4.8 Nesporné skutečnosti
Varianty se liší z hlediska možné úspory času potřebného na přípravu na ústní jednání
a na dokazování. Varianta 0 žádné zlepšení oproti současnému stavu nepředstavuje. Varianta
1 a 2 přinos (úsporu) přinést mají v závislosti na tom, v kolika případech učiní navrhovatel
(kárný žalobce) a kárně obviněný určité skutečnosti nespornými. Varianta 1 přitom nedává
kárnému soudu jinou možnost než upustit od dokazování skutečností označených
navrhovatelem (kárným žalobcem) a kárně obviněným, takže by mohla vést k vyššímu počtu
řízení, ve kterých by bylo upouštěno od dokazování.
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3.4.9 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
Varianta 0 nepřináší žádné náklady ani žádné přínosy oproti současnému stavu. Varianta
1 a 2 se liší v okruhu případů, kdy by byla dodatečně vyplácena část platu, dál se liší v tom, že
varianta 1 je více paušalizující – nepamatuje na případy, kdy ke vzdání se funkce nedojde
účelově. Liší se též – byť minimálně – v počtu řízení, ve kterých bude případně pokračováno.

4.

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

4.1.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů variant vybral předkladatel variantu 1.
Varianta 0 není způsobilá dosáhnout požadovaného cíle a jako taková nebyla dále
porovnávána s dalšími variantami a byla z dalšího hodnocení vyřazena.
Zbývající varianty byly posuzovány z hlediska následujících kritérií: efektivita naplnění
cílů, zátěž kárných soudů a ekonomické dopady.
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

3

3

2

8

Varianta 2

2

1

2

5

Varianta 3

2

1

1

4

Předkladatel vybral variantu 1. Pořadí variant:
− varianta 1
− varianta 2
− varianta 3

4.1.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů variant vybral předkladatel variantu 3.
Varianta 0 není způsobilá dosáhnout požadovaného cíle a je vyloučena variantou zvolenou při
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řešení problému nedostatečného přezkumu, nebyla proto dále porovnávána s dalšími
variantami.
Zbývající varianty byly posuzovány z hlediska následujících kritérií: efektivita naplnění
cílů, zátěž kárných soudů a ekonomické dopady.
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

1

1

1

3

Varianta 2

2

1

2

5

Varianta 3

3

2

2

7

Varianta 4

1

1

1

3

Předkladatel vybral variantu 3. Pořadí variant:
− varianta 3
− varianta 2
− varianta 4 a 1

4.1.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů variant vybral předkladatel variantu 1 a 3.
Varianta 0 není způsobilá dosáhnout požadovaného cíle, a nebyla proto dále porovnávána
s dalšími variantami.
Zbývající varianty byly posuzovány z hlediska následujících kritérií: efektivita naplnění
cílů, zátěž kárných soudů a ekonomické dopady
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

3

1

1

5

Varianta 2

1

1

1

3

Varianta 3

3

1

1

5

Předkladatel vybral variantu 1 a 3. Pořadí variant:
− varianta 1 a 3
− varianta 2
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4.1.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Pořadí variant stanovil předkladatel na základě výše uvedeného vyhodnocení nákladů
a přínosů.
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 0

1

3

3

7

Varianta 1

3

3

3

9

Varianta 2

2

3

3

8

Předkladatel vybral variantu 1. Pořadí variant:
− varianta 1
− varianta 2
− varianta 0

4.1.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Varianta 0 není způsobilá naplnit cíle předkladatele.
Varianta 1 představuje naplnění cílů pouze částečné, neboť zásadně neumožňuje
v kárném řízení provedení specifických důkazů (převzetí skutkových zjištění z nich
vyplývajících) neprovedených v trestním řízení soudem (výjimečně ano). Varianta 1 tedy
zároveň chrání práva kárně obviněného a třetích osob.
Varianta 2 představuje naplnění cílů v plném rozsahu, nicméně za cenu zásahu do sféry
kárně obviněného, případně dalších osob.
Na základě posouzení dopadů regulace dochází předkladatel k následujícím závěrům:
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

1

1

1

3

Varianta 2

3

2

1

6
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Na základě výše uvedeného předkladatel stanovil toto pořadí variant:
− varianta 2
− varianta 1

4.1.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Varianta 0 není způsobilá naplnit cíle předkladatele, nebyla proto dále hodnocena.
Varianta 1 umožňuje lepší naplnění cílů předkladatele.
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

3

3

3

9

Varianta 2

1

3

3

7

Předkladatel vybral variantu 1. Na základě výše uvedeného předkladatel stanovil toto
pořadí variant:
− varianta 1
− varianta 2

4.1.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení o
způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Varianta 0 není způsobilá naplnit cíle předkladatele, nebyla proto dále hodnocena.
Varianta 2 umožňuje lepší naplnění cílů předkladatele.
Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

1

3

3

7

Varianta 2

3

3

3

9

Předkladatel vybral variantu 2. Na základě výše uvedeného předkladatel stanovil toto
pořadí variant:
− varianta 2
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− varianta 1

4.1.8 Nesporné skutečnosti
Varianta 0 není způsobilá naplnit požadované cíle, nebyla tedy dále hodnocena.
Varianta 2 vede k lepšímu naplnění cílů oproti variantě 1, neboť umožňuje lépe dodržet
zásadu materiální pravdy.

Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

1

3

3

7

Varianta 2

3

3

3

9

Předkladatel vybral variantu 2. Na základě výše uvedeného předkladatel stanovil toto
pořadí variant:
− varianta 2
− varianta 1.

4.1.9 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
Varianta 0 není způsobilá naplnit požadované cíle, nebyla tedy dále hodnocena.
Varianta 2 vede k lepšímu naplnění cílů oproti variantě 1, neboť umožňuje rozlišení
případů, kdy dochází ke vzdání se funkce účelově. Zároveň ovšem umožňuje pokračování
v řízení, tedy přináší vyšší zátěž pro kárné soudy, pokud jde o ekonomické dopady, ty jsou
v zásadě shodné, neboť počet řízení je nízký.

Efektivita
naplnění cílů

Zátěž kárných
soudů

Ekonomické
dopady

Celkem

Varianta 1

1

3

3

7

Varianta 2

3

3

3

9
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Předkladatel vybral variantu 2. Na základě výše uvedeného předkladatel stanovil toto
pořadí variant:
− varianta 2
− varianta 1

5.

Implementace doporučené varianty a vynucování
Podle nových ustanovení by postupovali všichni adresáti právní úpravy. Navrhované

řešení bude realizováno příslušnými orgány veřejné moci (orgány státní správy soudů apod.).

6.

Přezkum účinnosti regulace

6.1 Nemožnost dostatečného přezkumu rozhodnutí kárného senátu
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, zda je institut odvolání v praxi využíván
a v jaké míře, dále bude zjišťováno, jak odborná veřejnost dvojinstanční přezkum hodnotí,
a to také z hlediska adekvátnosti postihu kárně obviněných.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

6.2 Nedostatečná efektivita kárných senátů
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, zda jsou senáty operativnější, jak přísně
rozhodují a jaký je celkový přínos přísedících.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).
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6.3 Neexistující procesní forma řešení věci v kárném řízení na základě dohody
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, zda jsou dohoda o vině a kárném
opatření a podmíněné zastavení kárného řízení využívány, s jakými výsledky a s jakými
náklady.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

6.4 Nedostatečná aktivita některých navrhovatelů (kárných žalobců)
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, kteří navrhovatelé podávají kolik
návrhů, jak často výše postavení navrhovatelé ukládají šetření níže postaveným
navrhovatelům a jak často níže postavení navrhovatelé podávají návrhy na zahájení kárného
řízení na základě toho, že jim bylo šetření uloženo.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

6.5 Nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení nebo převzetí skutkových
zjištění z nich vyplývajících
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, v kolika věcech byla právní úprava
aplikována a s jakými výsledky.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).
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6.6 Nedostatečný přístup navrhovatele (kárného žalobce) k poznatkům o rozhodných
skutečnostech a k důkazům
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, v kolika věcech byla právní úprava
aplikována a s jakými výsledky.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

6.7 Nemožnost provedení důkazů opatřených pro účely kárného řízení v řízení
o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, v kolika věcech byla právní úprava
aplikována a s jakými výsledky.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

6.8 Nesporné skutečnosti
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, v kolika věcech byla právní úprava
aplikována a s jakými výsledky.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

6.9 Doplácení 50% platu v případě odsouzení kárně obviněného, který byl dočasně
zproštěn výkonu funkce, pro kárné provinění a v případě zastavení kárného řízení
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v důsledku vzdání se funkce kárně obviněného, který byl dočasně zproštěn výkonu
funkce
Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude proveden do 31. prosince 2025.
Předmětem přezkumu bude zejména skutečnost, v kolika věcech byla právní úprava
aplikována a s jakými výsledky.
Data

budou

shromážděna

prostřednictvím

příslušných

organizačních

útvarů

předkladatele, konzultacemi, případně dotazníkovým šetřením nebo prostřednictvím k tomu
svolaných akcí (kulatý stůl, seminář apod.).

7.

Konzultace a zdroje dat
K vypracování RIA byly použity statistiky a informace Ministerstva spravedlnosti,

poznatky získané na základě semináře a dotazníkového šetření NSS, kulatého stolu
pořádaného Ministerstvem spravedlnosti, dále informace a statistiky NSS, též výsledky
výzkumu Ústavu pro otázky soudnictví publikované v monografii Kosař, D., Papoušková, T.
Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky, Praha : Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2017. Průběžně byly konzultovány osoby z kárné praxe.

8.

Kontakt na zpracovatele RIA
Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Ondřej Richter
Legislativní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
email: ol@msp.justice.cz, ORichter@msp.justice.cz
Mgr. Kateřina Maršálková
Legislativní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
email: ol@msp.justice.cz, KMarsalkova@msp.justice.cz
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