
Návrh  

 

Z Á K O N 

 

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. 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., zákona č. 325/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

 

2. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

  

3. V § 10 odst. 4 se slova „nebo odvolat“ zrušují.  

 

4. V § 10 se odstavec 5 zrušuje. 

 

5.  Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které znějí: 

 

„§ 10a 

(1) Vedoucím státním zástupcem může být jmenován státní zástupce, který svými 

odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a morálními vlastnostmi dává záruky 

řádného výkonu této funkce. 

(2) Předpokladem pro jmenování do funkce 
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a) nejvyššího státního zástupce je výkon právní praxe nejméně 10 let ve funkci státního 

zástupce, veřejného žalobce u mezinárodního soudu, soudce, soudce Ústavního soudu nebo 

soudce u mezinárodního soudu, 

b) vrchního státního zástupce je výkon právní praxe nejméně 8 let, z toho nejméně 6 let ve 

funkci státního zástupce, 

c) krajského státního zástupce je výkon právní praxe po dobu nejméně 6 let, z toho nejméně 

5 let ve funkci státního zástupce a 

d) okresního státního zástupce je výkon právní praxe po dobu nejméně 4 let, z toho nejméně 

3 roky ve funkci státního zástupce. 

(3) Vedoucím státním zástupcem nemůže být jmenován státní zástupce, který byl postižen 

pro kárné provinění, ledaže se na něj hledí, jako by postižen nebyl. 

(4) Právní praxí se pro účely tohoto zákona rozumí výkon funkce státního zástupce, 

veřejného žalobce u mezinárodního soudu, soudce, soudce Ústavního soudu nebo soudce 

u mezinárodního soudu, praxe advokáta, praxe notáře nebo notářského kandidáta, praxe 

exekutora nebo exekutorského kandidáta.  

 

§ 10b 

(1) Funkční období nejvyššího státního zástupce je 10 let. 

(2) Funkční období vrchního, krajského a okresního státního zástupce  je 7 let. 

(3) Funkci nejvyššího státního zástupce nemůže tatáž osoba vykonávat dvě po sobě jdoucí 

funkční období. Funkci vrchního, krajského a okresního státního zástupce může tatáž osoba 

vykonávat u téhož státního zastupitelství nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. 

(4) Vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného soudu 

v kárném řízení. 

   

§ 10c 

(1) Náměstka vedoucího státního zástupce jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti na 

návrh vedoucího státního zástupce, o jehož náměstka se jedná. Náměstek vedoucího 

státního zástupce může být také odvolán z funkce rozhodnutím kárného soudu v kárném 

řízení.   

(2) Náměstkem vedoucího státního zástupce nemůže být jmenován státní zástupce, který 

byl postižen pro kárné provinění, ledaže se na něj hledí, jako by postižen nebyl 

(3) Náměstkem nejvyššího státního zástupce může být jmenován pouze státní zástupce, 

který vykonává funkci státního zástupce nejméně 5 let.“. 
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6. V § 11 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

„(2) Funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce 

zaniká též tehdy, byl-li vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce 

jmenován do funkce vedoucího státního zástupce jiného státního zastupitelství nebo jeho 

náměstka, a to dnem jmenování, nebo byl-li přeložen k výkonu funkce k jinému státnímu 

zastupitelství, a to dnem přeložení. Funkce náměstka vedoucího státního zástupce zaniká 

též tehdy, byl-li jmenován do funkce vedoucího státního zástupce. 

(3) Funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce zaniká 

též dnem nabytí právní moci rozhodnutí kárného soudu, kterým bylo uloženo kárné 

opatření odvolání z funkce vedoucího státního zástupce nebo z funkce náměstka vedoucího 

státního zástupce.“ 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5 

 

7. V § 13i se slova „ , že státní zástupce zaviněně porušil povinnost státního zástupce nebo že 

svým chováním nebo jednáním ohrozil důvěru v činnost státního zastupitelství, v 

odbornost jeho postupu, anebo jím snížil vážnost a důstojnost funkce státního zástupce“ 

nahrazují slovy „okolnosti nasvědčující tomu, že se státní zástupce, vedoucí státní zástupce 

nebo náměstek vedoucího státního zástupce dopustil kárného provinění“.  

 

8. V § 27 se slova „je odpovědný“ nahrazují slovy „ , vedoucí státní zástupce a náměstek 

vedoucího státního zástupce jsou odpovědni“. 

 

9. § 28 zní: 

„§ 28 

(1) Kárným proviněním státního zástupce je zaviněné porušení povinnosti státního 

zástupce a zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž narušuje vážnost nebo 

důstojnost funkce státního zástupce nebo státního zastupitelství nebo ohrožuje důvěru v 

nestranný, odborný nebo zákonný postup státního zástupce nebo státního zastupitelství. 

(2) Kárným proviněním vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního 

zástupce je též zaviněné porušení povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího 

státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce.“.  

 

10. V § 30 odst. 1 se za slova „Za kárné provinění“ doplňují slova „podle § 28 odst. 1“. 

11. V § 30 odst. 1 písm. c) se za slovo „funkce“ vkládají slova „státního zástupce“. 

 

12. V §  30 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

„(2) Za kárné provinění podle § 28 odst. 2 lze uložit vedoucímu státnímu zástupci nebo 

náměstkovi vedoucího státního zástupce podle závažnosti kárného provinění některé z 

těchto kárných opatření 
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a) důtku, 

b) odnětí zvýšení platového koeficientu za výkon funkce vedoucího státního zástupce nebo 

náměstka vedoucího státního zástupce na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném 

provinění, jehož se vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce 

dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2 let, 

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

se vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce dopustil v době před 

zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2 let, 

d) odvolání z funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního 

zástupce. 

 

(3) Kárné opatření odvolání z funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka 

vedoucího státního zástupce lze uložit vedle kárného opatření snížení platu.“ 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.  

 

13. V § 30 se odstavec 5 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.  

 

14. V § 30 odst. 5 se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „a odnětí zvýšení 

platového koeficientu“ a za slova „státnímu zástupci“ se vkládají slova „ , vedoucímu 

státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce“.  

 

 

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. Nejvyššímu státnímu zástupci, který tuto funkci vykonává ke dni účinnosti tohoto 

zákona, končí funkční období uplynutím 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Vrchním, krajským a okresním státním zástupcům, kteří tuto funkci vykonávali ke dni 

účinnosti tohoto zákona a kteří započali s výkonem své funkce 

 

a) do konce roku 1995, končí funkční období uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, 

b) v letech 1996 až 2005, končí funkční období uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, 

c) v letech 2006 až 2011, končí funkční období uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, 
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d) v letech 2012 až 2015, končí funkční období uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, 

e) v letech 2016 až 2019, končí funkční období uplynutím 6 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, 

f) v období od 1. ledna 2020 do nabytí účinnosti tohoto zákona se za počátek funkčního 

období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

4. Návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního zástupce je možné 

podat i pro jednání spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byl-li kvůli němu 

podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na odvolání z funkce vrchního, 

krajského nebo okresního státního zástupce podle § 10 odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb. ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterém nebylo rozhodnuto 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo bylo-li rozhodnutí ministra spravedlnosti 

o odvolání z funkce vrchního, krajského nebo okresního státního zástupce zrušeno přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vráceno ministru spravedlnosti k novému 

projednání a rozhodnutí; tento návrh však musí být podán do 6 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. V kárném řízení vedeném o tomto návrhu může být jako kárné 

opatření uloženo pouze odvolání z funkce vedoucího státního zástupce. Doba od podání 

návrhu na odvolání z funkce do podání návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti 

vedoucího státního zástupce se nezapočítává do lhůty stanovené zákonem upravujícím 

kárné řízení ve věcech státních zástupců pro podání návrhu na zahájení kárného řízení.  

 

 

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 slova „řízení o kárné odpovědnosti soudců, předsedů soudu, místopředsedů soudu, 

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

soudních exekutorů a v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou 

funkci“ nahrazují slovy „těchto řízení“. 

 

2. V § 2 písm. a) se za slova „státního zástupce“ vkládají slova „ , vedoucího státního zástupce 

nebo náměstka vedoucího státního zástupce“.  

 

3. V § 2 písm. b) se slova „a způsobilost státního zástupce“ nahrazují slovy „ , státního 

zástupce a vedoucího státního zástupce“. 
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4. V § 4a odst. 7 se za slova „státní zástupce“ vkládají slova „, vedoucí státní zástupce nebo 

náměstek vedoucího státního zástupce “. 

 

5. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí: 

 

„(6) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti nejvyššího státního zástupce 

je oprávněna podat vláda. 

 

(7) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního zástupce a 

náměstka vedoucího státního zástupce je oprávněn podat 

a) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv vedoucímu státnímu zástupci a 

náměstkovi vedoucího státního zástupce, 

b) nejvyšší státní zástupce proti svému náměstkovi a proti kterémukoliv vrchnímu, 

krajskému nebo okresnímu státnímu zástupci anebo jeho náměstkovi,  

c) vrchní státní zástupce proti svému náměstkovi a proti krajskému státnímu zástupci 

krajského státního zastupitelství nebo okresnímu státnímu zástupci okresního 

státního zastupitelství ve svém obvodu anebo proti jeho náměstkovi,  

d) krajský státní zástupce proti svému náměstkovi a proti okresnímu státnímu zástupci 

okresního státního zastupitelství ve svém obvodu anebo jeho náměstkovi, 

e) okresní státní zástupce proti svému náměstkovi.“. 

 

6. V § 9 odst. 2 se slova „nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „ , státního zástupce, 

vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce anebo soudního 

exekutora“ a za slovo „směřuje“  se vkládají slova „(dále jen „kárně obviněný“)“. 

 

7. V § 9 odst. 3 se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, státní zástupce nebo soudní exekutor, 

proti němuž návrh směřuje (dále jen „kárně obviněný“)“ nahrazují slovy „kárně obviněný“. 

 

 

8. V §12 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Pokud nepodali návrh na zahájení kárného řízení, předseda senátu vyrozumí o zahájení 

kárného řízení též 

a) předsedu soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně 

obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda soudu nebo předseda kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, 

b) nejvyššího státního zástupce, je-li kárně obviněným vedoucí státní zástupce, 

c) nejvyššího státního zástupce a vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, k 

němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně obviněným státní zástupce 

nebo náměstek vedoucího státního zástupce, 

d) nejvyššího státního zástupce, vedoucího státního zástupce stojícího v čele státního 

zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného 
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žalobce, a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně obviněným státní zástupce 

jmenovaný do funkce evropského pověřeného žalobce, 

e) nejvyššího státního zástupce a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně 

obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce, nebo 

f) Exekutorskou komoru České republiky, je-li kárně obviněným soudní exekutor.“. 

 

9. V § 14 písm. b) se za slova „státnímu zástupci“ vkládají slova „ , státnímu zástupci, 

vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce“ a za slova 

„jde-li o státního zástupce“ se vkládají slova „ , vedoucího  státního zástupce nebo 

náměstka vedoucího státního zástupce“. 

 

10. V § 15 odst. 1 se slova „soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi 

kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci“ 

nahrazují slovy „kárně obviněnému“. 

 

11. V § 15 odst. 3 se slova „nebo státnímu zástupci“ nahrazují slovy „státnímu zástupci, 

vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce“. 

 

12. V § 16 odstavec 4 zní: 

 

„(4) Nejsou-li navrhovatelem, předseda senátu vyrozumí o termínu ústního jednání též 

ministra spravedlnosti a 

a) předsedu soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně 

obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda soudu nebo předseda kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, 

b) nejvyššího státního zástupce, je-li kárně obviněným vedoucí státní zástupce, 

c) nejvyššího státního zástupce a vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, k 

němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně obviněným státní zástupce 

nebo náměstek vedoucího státního zástupce, 

d) nejvyššího státního zástupce, vedoucího státního zástupce stojícího v čele státního 

zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného 

žalobce, a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně obviněným státní zástupce 

jmenovaný do funkce evropského pověřeného žalobce, 

e) nejvyššího státního zástupce a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně 

obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce, nebo 

f) Exekutorskou komoru České republiky, je-li kárně obviněným soudní exekutor.“. 

 

13. § 20 zní: 

„§ 20 
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(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí senátu se doručí kárně obviněnému, obhájci, jestliže 

jej kárně obviněný má, navrhovateli, ministru spravedlnosti a 

a) předsedovi soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně 

obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda soudu nebo předseda kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, 

b) nejvyššímu státnímu zástupci, je-li kárně obviněným vedoucí státní zástupce, 

c) nejvyššímu státnímu zástupci a vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství, k 

němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně obviněným státní zástupce 

nebo náměstek vedoucího státního zástupce, 

d) nejvyššímu státnímu zástupci, vedoucímu státnímu zástupci stojícímu v čele státního 

zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného 

žalobce, a Úřadu evropského veřejného žalobce, je-li kárně obviněným státní zástupce 

jmenovaný do funkce evropského pověřeného žalobce, 

e) nejvyššímu státnímu zástupci a Úřadu evropského veřejného žalobce, je-li kárně 

obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce, nebo 

f) Exekutorské komoře České republiky, je-li kárně obviněným soudní exekutor. 

 

(2) Kárně obviněnému se písemné vyhotovení rozhodnutí senátu doručuje do vlastních 

rukou.“. 

 

14. V § 22 odst. 1 se za slova „státní zástupce“ vkládají slova „ , vedoucí státní zástupce, 

náměstek vedoucího státního zástupce“. 

 

15. V § 23 odst. 1 se slova „nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „ ,státního zástupce, 

vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce“ a slova „nebo 

státnímu zástupci při zániku jeho pracovního vztahu nebo skončení pracovního poměru8)“ 

se nahrazují slovy „ , státnímu zástupci, vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi 

vedoucího státního zástupce při zániku jeho funkce“.  

 

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.  

 

16. V § 23 odst. 2 se za slova „jde-li o státního zástupce,“ vkládají slova „vedoucího státního 

zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce,“ a za slova „je státní zástupce“ se 

vkládají slova „ , vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce“.  

 

17. V § 24 se slova „nebo státního zástupce, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán“ 

nahrazují slovy „ , státního zástupce, vedoucího státního zástupce nebo náměstka 

vedoucího státního zástupce, jako by nebyl kárně postižen“.  
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18. V § 26 se slova „a státního zástupce“ nahrazují slovy „ , státního zástupce a vedoucího 

státního zástupce“.  

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Účinnost 

 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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