
  

 

 

ZÁKON 
ze dne ………………… 2019, 

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních 

zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o státním zastupitelství 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., 
zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 11/2001 
Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 
192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 
129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 
459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., 
zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 325/2017 Sb. se mění takto: 
 
1. V § 9 odstavec 1 zní: 

„(1) Nejvyššího státního zástupce jmenuje na dobu 10 let vláda na návrh předložený 
ministrem spravedlnosti. Nejvyšší státní zástupce nemůže být do této funkce 
jmenován opakovaně. Nejvyšším státním zástupcem může být jmenován státní 
zástupce, který má vykonanou právní praxi po dobu nejméně 10 let a který svými 
odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a vysokou morální integritou dává 
záruky řádného výkonu této funkce.“. 

 
2. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
 
3. V § 9 odst. 2 se slova „ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce“ 

nahrazují slovy „nejvyšší státní zástupce“. 
 
4. V § 10 odstavec 4 zní: 

„(4) Vrchní, krajský a okresní státní zástupce je jmenován na dobu 7 let. Nelze ho 
jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství. 
Vrchním a krajským státním zástupcem může být jmenován státní zástupce, který má 
vykonanou praxi ve funkci státního zástupce po dobu nejméně 6 let a který svými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a vysokou morální integritou dává záruky 
řádného výkonu této funkce. Okresním státním zástupcem může být jmenován státní 
zástupce, který má vykonanou praxi ve funkci státního zástupce po dobu nejméně 4 
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let a který svými odbornými znalostmi, zkušenostmi a vysokou morální integritou 
dává záruky řádného výkonu této funkce.“. 

 
5. V § 10 odst. 5 se slova „nebo odvolat“ zrušují. 
 
6. V § 10 odstavec 6 se slova „ministr spravedlnosti“ nahrazují slovy „nejvyšší státní 

zástupce“. 
 
7. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce vedoucího státního zástupce 
před uplynutím doby uvedené v § 9 odst. 1 a § 10 odst. 4 pouze rozhodnutím kárného 
soudu v kárném řízení.“. 

 
8. V § 28 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Kárného provinění se dopustí vedoucí státní zástupce tehdy, pokud závažným 
způsobem poruší povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního 
zástupce.“. 

 
9. V § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „provinění“ vkládají slova „podle 

§ 28“, za slova „státnímu zástupci“ vkládají slova „nebo vedoucímu státnímu 
zástupci“, na konci textu písmene c) se doplňují slova „vedoucího státního zástupce“, 
tečka na konci se nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno d), které zní: 
„d) odvolání z funkce státního zástupce.“. 

 
10. V § 30 odst. 2 se za slova „státního zástupce“ vkládají slova „nebo vedoucího státního 

zástupce“. 
 
11. V § 30 odst. 4 se za slova „státnímu zástupci“ vkládají slova „a vedoucímu státnímu 

zástupci“.  
 
 

Čl. II 
 

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

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

2. Vedoucím státním zástupcům, kteří započali s výkonem své funkce do konce roku 
2009 a kteří vykonávali tuto funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, končí funkční 
období za 4 roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

3. U vedoucích státních zástupců, kteří započali s výkonem své funkce v letech 2010 až 
2019 a kteří vykonávají tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se za 
počátek funkčního období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

4. Návrh na odvolání z funkce vedoucího státního zástupce podle dosavadního 
ustanovení § 10 odst. 4 a 5 podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o 
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kterém nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 
návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního zástupce. 
Takový návrh ministr spravedlnosti postoupí bez zbytečného odkladu kárnému 
soudu, který o něm rozhodne postupem podle zákona č. 7/2002 Sb., ve znění tohoto 
zákona. Podání návrhu a provinění vedoucího státního zástupce se posoudí podle 
dosavadních právních předpisů. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

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

Čl. III 
 

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 
exekutorů, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 314/2008 
Sb., zákona č. 286/2009 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb. se mění takto: 
 
 
1. V § 1 se za slovo „zástupců“ vkládají slova „ , vedoucích státních zástupců“. 
 
2. V § 2 písm. a) se za slova „zástupce a“ vkládají slova „vedoucího státního zástupce a“. 
 
3. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního 
zástupce je oprávněn podat 
a) ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce proti kterémukoliv vedoucímu 
státnímu zástupci, 
b) Veřejný ochránce práv proti kterémukoliv vedoucímu státnímu zástupci pro kárné 
provinění v oblasti správy státního zastupitelství,  
c) vedoucí státní zástupce proti vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství 
nižšího stupně ve svém obvodu.“. 

 
4. V § 14 písm. b) se za slovo „zástupci“ vkládají slova „nebo vedoucímu státnímu 

zástupci“. 
 

5. V § 15 odst. 1 se za slovo „zástupci“ vkládají slova „nebo vedoucímu státnímu 
zástupci“. 

 
6. V § 15 odst. 3 se za slovo „zástupci“ vkládají slova „nebo vedoucímu státnímu 

zástupci“. 
 

7. V § 22 odst. 1 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo vedoucí státní zástupce“. 
 
8. V § 23 odst. 1 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo vedoucího státního zástupce“ 

a za slovo „zástupci“ se vkládají slova „nebo vedoucímu státnímu zástupci“. 
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9. V § 24 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo vedoucího státního zástupce“.
  

 
 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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