
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

 

(tisk 337) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 127 

z 40. schůze konané dne 3. dubna 2019  (sněmovní tisk 337/3) 

 

A.1. v části první, čl. I se za bod 7 vkládá nový novelizační bod 8, který zní: 

„8. V § 12j se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Pro účely zákona o základních registrech se Úřad evropského veřejného žalobce považuje 

za orgán veřejné moci, vůči němuž plní roli ústředního správního úřadu ministerstvo; údaje 

v registru práv a povinností, které mají být vyjádřeny referenční vazbou, se ve vztahu k Úřadu 

evropského veřejného žalobce takto uvádějí pouze tehdy, jsou-li v základních registrech 

uvedeny.“.“. 

Ostatní body se přečíslují.  

 

 

A.2.  v části první, čl. I se za dosavadní bod 12 vkládá nový novelizační bod 13, který zní: 

 

„13. § 32 zní: 

 

„§ 32 

 

Řízení o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci upravuje zvláštní právní 

předpis uvedený v § 31.“.“. 

 

Dosavadní bod 13 se přečísluje. 

 

A.3.     Část dvanáctá zní: 

 

„ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

Čl. XII 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění 

zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., 

zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 
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1. V § 2 písm. a) se slova „nebo státní zastupitelství“ nahrazují slovy „ , státní zastupitelství 

anebo evropský pověřený žalobce, evropský žalobce nebo evropský nejvyšší žalobce v rozsahu 

jejich působnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce“. 

2. V § 8 odstavce 3 až 5 znějí: 

 „(3) Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně. 

(4) Pokud justiční orgán nebo ústřední orgán požádá o mezinárodní justiční spolupráci 

v cizím státu telefonem, faxem, elektronicky, prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, 

osobně nebo jiným způsobem, zašle následně cizozemskému orgánu originál žádosti zpravidla 

v listinné podobě; to neplatí, byla-li žádost zaslána písemně způsobem umožňujícím ověřit její 

hodnověrnost nebo sdělí-li výslovně cizozemský orgán, že zaslání originálu žádosti nepožaduje. 

V případě pochybností o hodnověrnosti žádosti nebo z jiného důležitého důvodu zašle na žádost 

cizozemského orgánu justiční orgán nebo ústřední orgán žádost také jiným požadovaným 

způsobem. 

(5) Nejsou-li pochybnosti o hodnověrnosti žádosti, justiční orgán nebo ústřední orgán může 

zahájit provádění úkonu mezinárodní justiční spolupráce na základě žádosti cizozemského orgánu 

učiněné telefonem, faxem, elektronicky, prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, 

osobně zástupcem cizozemského orgánu nebo jiným způsobem. Má-li justiční orgán nebo ústřední 

orgán pochybnosti o hodnověrnosti žádosti nebo považuje-li to z jiného důležitého důvodu 

za potřebné, vyžádá si od cizozemského orgánu dodatečné doručení žádosti jím stanoveným 

způsobem a v jím stanovené lhůtě.“. 

3. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 

4. V § 9 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“. 

5. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisu znějí: 

„Sdílení majetku 

§ 11a 

(1) Česká republika může s cizím státem uzavřít dohodu o sdílení majetku, který byl získán 

výkonem uložené trestní sankce v trestním řízení vedeném v České republice, pokud je zaručena 

vzájemnost a stát, s nímž je dohoda sjednávána, poskytl České republice pro dané trestní řízení 

významnou justiční spolupráci, která přispěla k dosažení jeho účelu. 

(2) Pokud byl majetek získán výkonem majetkové trestní sankce, která spadá do působnosti 

zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním 

řízení, lze uzavřít dohodu ohledně peněžních prostředků získaných z takové majetkové trestní 

sankce, nebo jejich zbylé části, poté, co jsou odvedeny do státního rozpočtu. 

(3) K uzavření dohody podle odstavce 1 je příslušné Ministerstvo financí.  Návrh 

na uzavření takové dohody může Ministerstvu financí podat soud, který ve věci rozhodl v prvním 

stupni, nebo ministerstvo. Soud nebo ministerstvo poskytne Ministerstvu financí potřebnou 

součinnost pro účely uzavření dohody.  
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(4) Při uzavírání dohody podle odstavce 1 se přihlédne zejména k povaze trestného činu, 

povaze majetku a místu, kde se majetek nachází, rozsahu a významu spolupráce poskytnuté cizím 

státem pro účely trestního řízení vedeného v České republice, zárukám vzájemnosti, 

mezinárodním souvislostem a vztahům České republiky s konkrétním cizím státem. 

(5) Sdílený majetek předává do cizího státu organizační složka státu, které podle zákona 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích přísluší hospodaření 

s majetkem České republiky. 

 

§ 11b 

(1) Česká republika může s cizím státem uzavřít dohodu o sdílení majetku, který byl získán 

výkonem uložené trestní sankce v trestním řízení vedeném v tomto cizím státě. 

(2) K uzavření dohody podle odstavce 1 je příslušné Ministerstvo financí.  Návrh 

na uzavření takové dohody může Ministerstvu financí podat justiční orgán, který poskytl 

cizozemskému orgánu justiční spolupráci, nebo ministerstvo. Justiční orgán nebo ministerstvo 

poskytne Ministerstvu financí na jeho žádost potřebnou součinnost pro účely uzavření dohody. 

(3) Sdílený majetek převezme z cizího státu organizační složka státu, které podle zákona 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích přísluší hospodaření 

s majetkem České republiky.“. 

6. V § 140 odst. 1 se slova „uložil trest nebo ochranné opatření“ nahrazují slovy „ve věci rozhodl 

v prvním stupni“. 

7.    V § 146 odst. 3 se text „ , § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2“ nahrazuje textem „a § 7 odst. 2“.“, 

 

A.4.    V části třinácté se slova  

„části třetí, která nabývá účinnosti dnem 6. července 2019“ nahrazují slovy „části třetí 

a dvanácté, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě ve druhém čtení  

dne 11. září 2019 

 

 
B.      Poslanec Marek Výborný – SD 3335 

 

 V části třinácté, čl. XIII zní: 

 

 

„Čl. XIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení.“. 
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C. Poslanec Jakub Michálek – SD 3338 

 

A) Do části první článku I se vkládají novelizační body, které znějí: 

 

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 

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. 
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(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.“. 

 

 

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. 
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(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 

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“.  

 

Číslování novelizačních bodů se upraví podle návrhu zákona. 

 

 

B. Do části první se vkládá nový článek II, který včetně nadpisu zní: 

 

„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. 
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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, 

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

zákona, 

e)  v letech 2016 až 2018, končí funkční období uplynutím 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, 

f)  v období od 1. ledna 2019 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.“. 

 

Články II až XIII se označují jako články III až XIV. 

 

 

C. Do části desáté, článku XI (původně označeného jako článek X) se vkládají novelizační body, 

které znějí:  

 

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 

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.“. 
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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 

 

(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, 
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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“.  

 

 

18. V § 26 se slova „ a státního zástupce“ nahrazují slovy „ , státního zástupce a vedoucího 

státního zástupce“.  

 

Číslování novelizačních bodů se upraví podle návrhu zákona. 

 

 

 
 

 

V Praze 12. září 2019 

 

 

 

Mgr. Marek Výborný, v. r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 
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