
VI. 

Platná znění zákona o soudech a soudcích a příslušných částí souvisejících zákonů 
s vyznačením navrhovaných změn 

 

Novela 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, a další související zákony 

Změna zákona o soudech a soudcích 

§ 3 

(1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví 
zákony o řízení před soudy. 

(2) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací a jiné 
činnosti soudů podílejí justiční čekatelé kandidáti, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, 
soudní tajemníci a soudní vykonavatelé. 

§ 30 

 (1) Krajský soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedů soudu, předsedů senátů 
a dalších soudců.  

 (2) Rozhodovací činnost krajského soudu vykonávají soudci a přísedící. Předseda 
a místopředsedové krajského soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu 
krajského soudu a státní správu okresních soudů, které patří do jeho obvodu, v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem. Předsedové senátu kromě rozhodovací činnosti též organizují 
a řídí činnost senátů. 

  (3) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací činnosti 
krajského soudu podílejí vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé kandidáti a soudní tajemníci. 

§ 34 

 (1) Okresní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů 
soudu, předsedů senátů a dalších soudců. 

  (2) Rozhodovací činnost okresního soudu vykonávají soudci a přísedící. Předseda a 
místopředseda nebo místopředsedové okresního soudu vykonávají kromě rozhodovací 
činnosti také státní správu okresního soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Předsedové 
senátu kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů. 

  (3) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací činnosti 
okresního soudu podílejí vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé kandidáti, soudní tajemníci 
a soudní vykonavatelé. 

§ 40 
(1) Základem vnitřní organizace soudu jsou soudní oddělení vytvořená podle senátů 

nebo samosoudců; takto vytvořený počet soudních oddělení odpovídá tomu, jaké počty 
soudců stanovilo Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) pro každý soud [§ 123 
odst. 1 písm. a)]. každý soudce podle počtu soudců stanoveného Ministerstvem 
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spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) pro každý soud podle § 123 odst. 1 písm. a) se 
zařadí alespoň do jednoho soudního oddělení. 

(2) U Nejvyššího soudu se soudní oddělení vytváří v rámci jednotlivých kolegií. 

(3) U krajských a okresních soudů, v jejichž obvodu jsou zřízeny pobočky (§ 13), se 
vytváří soudní oddělení též v rámci poboček. 

(4) Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více soudních oddělení 
provádí soudní kancelář. Společné útvary vykonávají úkony pro celý soud. 

§ 42e 
Stanoví-li tak rozvrh práce, přidělí se po skončení nepřítomnosti uvedené v § 42b odst. 3 
písm. a) přerozdělené insolvenční věci nebo některé z těchto věcí soudnímu oddělení, kterému 
byly původně přiděleny. 

§ 42e 
Stanoví-li tak rozvrh práce, přidělí se přerozdělené insolvenční věci nebo některé 

z těchto věcí po skončení nepřítomnosti uvedené v § 42b odst. 3 písm. a) nebo po 
skončení dočasného přidělení soudnímu oddělení, kterému byly přiděleny před 
přerozdělením. 

§ 43 

(1) Předseda soudu zařazuje justiční čekatele kandidáty do jednotlivých soudních 
oddělení v souladu s účelem jejich přípravné služby odborné přípravy. 

(2) Zařazení justičního čekatele kandidáta do soudního oddělení ani změna v tomto 
zařazení se nepovažuje za opatření týkající se rozvrhu práce. 

§ 44 

(1) Nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout soudce nebo 
senát stanovený rozvrhem práce [§ 42 odst. 1 písm. a) a d)], předseda soudu stanoví, který 
jiný soudce nebo senát věc projedná a rozhodne. 

(2) Brání-li náhlá překážka nebo překážka krátkodobé povahy soudci, vyššímu 
soudnímu úředníku, soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli nebo justičnímu čekateli 
kandidátovi provést ve věci jednotlivé úkony, určí předseda soudu, kdo místo něj potřebné 
úkony provede. 

§ 60 

Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího 

 (1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále 
jen "občan"), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální 
vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 
nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k 
určitému soudu. 

  (2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 nesplňuje ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí 
prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen. 
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  (3) Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské vzdělání získané 
řádným ukončením studia v magisterském studijním programu právo a právní věda na 
vysoké škole v České republice a, složení odborné justiční zkoušky a úspěšné absolvování 
výběrového řízení na funkci soudce. 

  (4) Další předpoklady pro ustanovení soudcem nebo přísedícím stanoví zvláštní právní 
předpis.1) 

  (5) Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná 
zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Stejné účinky 
má výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let. 

 ___________________  
1) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 83 

(1) Soudce přispívá svými znalostmi a zkušenostmi při odborné přípravě a při 
odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních a justičních kandidátů, právních 
čekatelů a dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, organizovaném Justiční 
akademií, ministerstvem, soudem nebo státním zastupitelstvím. 

(2) Nebrání-li tomu plnění jeho povinností při výkonu soudnictví, může soudce 
přispívat svými znalostmi a zkušenostmi též při odborné přípravě notářů, advokátů, soudních 
exekutorů, insolvenčních správců, advokátních koncipientů, notářských koncipientů, 
notářských kandidátů, exekutorských koncipientů a exekutorských kandidátů. 

(3) Využít znalostí a schopností soudce k odborné přípravě a k odbornému vzdělávání 
podle odstavců 1 a 2 lze jen s jeho souhlasem. 

(4) Výkon činností podle odstavců 1 a 2 se považuje za výkon soudcovské funkce. 

 

§ 85  

(1) Soudce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do zániku 
funkce soudce kromě výkonu funkce soudce a funkcionáře soudu, anebo činností spojených s 
dočasným přidělením k ministerstvu nebo k Justiční akademii, zastávat žádnou jinou placenou 
funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku včetně 
členství v orgánech bytových družstev, společenství vlastníků jednotek a jiných 
právnických osob, jejichž hlavní předmět činnosti je zaměřen na uspokojování bytových 
potřeb svých členů, a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické, a umělecké, 
aktivního sportovce a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v poradních 
orgánech komor Parlamentu,1) a to za předpokladu, že taková činnost nenarušuje důstojnost 
soudcovské funkce nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví.  

(2) Soudce nesmí ode dne jmenování do funkce až do zániku funkce soudce 
zastávat funkci ve statutárních, řídicích a kontrolních orgánech podnikajících 
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právnických osob. 

(3) Výkon funkce soudce je neslučitelný s členstvím v politické straně nebo 
v politickém hnutí. 

§ 85a 

  (1) Soudce je povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního 
roku oznámení o své výdělečné činnosti podle § 85 odst. 1 za předchozí kalendářní rok, 
a to s výjimkou správy vlastního majetku. Oznámení o výdělečné činnosti je podáváno 
předsedovi příslušného soudu. Soudce v oznámení uvede informace týkající se předmětu 
a způsobu vykonávané činnosti, subjektu, pro který byla tato činnost vykonávána, místa 
výkonu činnosti a časového rozsahu této činnosti. Oznámení se podávají na formuláři, 
který zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.  

(2) Oznámení podle odstavce 1 soudce nepodává v případě, že nevykonává 
výdělečnou činnost podle § 85 odst. 1 nebo pokud výše celkového ročního příjmu z této 
činnosti nepřesáhne 20 % jeho ročního platu soudce. 

____________________  
1) § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

 

§ 105a 

(1) Předsedu soudu nelze opakovaně jmenovat do funkce předsedy téhož soudu. 

(2) Předsedu vrchního a krajského soudu lze opakovaně jmenovat do funkce 
předsedy soudu téhož stupně až po uplynutí 5 let ode dne zániku funkce předsedy.  

(3) Místopředsedu soudu nelze jmenovat opakovaně do funkce místopředsedy 
téhož soudu dvě po sobě jdoucí funkční období.  

§ 105b 

(1) Předsedou a místopředsedou soudu může být jmenován soudce, který svými 
odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a morálními vlastnostmi dává záruky 
řádného výkonu funkce.  

(2) Předpokladem pro jmenování předsedy a místopředsedy soudu je výkon 
funkce soudce nejméně po dobu 5 let. 

(3) Předseda a místopředseda vrchního, krajského a okresního soudu absolvuje 
odborný vzdělávací program zaměřený na oblast řízení soudu, a to nejpozději do 2 let 
ode dne jmenování do funkce předsedy nebo místopředsedy.  

§ 105c 

(1) Návrh na jmenování do funkce předsedy vrchního a krajského soudu podává 
ministr spravedlnosti na základě výsledků výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje 
ministr spravedlnosti. 
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(2) Návrh na jmenování do funkce předsedy okresního soudu podává předseda 
krajského soudu na základě výsledků výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje 
předseda krajského soudu.  

(3) Návrh na jmenování místopředsedy musí být odůvodněný.  

§ 105d 

(1) Ve výběrovém řízení se posuzují osobnostní a odborné předpoklady pro 
výkon funkce předsedy soudu, záměry uchazeče spojené s výkonem funkce, cíle, kterých 
chce ve funkci dosáhnout, a konkrétní opatření, která navrhuje k jejich dosažení.  

(2) Pro účely výběrového řízení vypracuje 

a) předseda soudu nebo jím pověřený místopředseda hodnocení soudce a roční 
statistický výkaz soudce, 

b) soudcovská rada soudu, ke kterému je uchazeč přidělen, stanovisko soudcovské rady 
a 

c) soudcovská rada soudu, u kterého je funkce obsazována, stanovisko soudcovské rady. 

 (3) Postup při vyhlašování výběrového řízení, náležitosti přihlášky a postup při 
zajišťování stanovisek, výkazu a hodnocení soudce a jejich náležitosti stanoví 
ministerstvo vyhláškou.  

§ 105e 

(1) Komise pro výběrové řízení má 5 členů. Soudci mají ve výběrové komisi 
většinu. 

(2) Členy komise pro výběrové řízení na funkci předsedy vrchního a krajského 
soudu jsou náměstek ministra, odborník pro oblast organizace práce soudů, státní 
správy soudů a ekonomiky z resortu spravedlnosti, předseda nebo jím pověřený 
místopředseda krajského nebo vrchního soudu, u kterého je funkce předsedy 
obsazována, předseda nebo jím pověřený místopředseda krajského nebo vrchního 
soudu, u kterého není funkce předsedy obsazována, a předseda nebo jím pověřený 
místopředseda Nejvyššího soudu. 

 (3) Členy komise pro výběrové řízení na funkci předsedy okresního soudu jsou 
náměstek ministra, odborník pro oblast organizace práce soudů, státní správy soudů a 
ekonomiky z resortu spravedlnosti, místopředseda krajského soudu, předseda nebo jím 
pověřený místopředseda okresního soudu, u kterého je funkce předsedy obsazována, a 
předseda nebo jím pověřený místopředseda okresního soudu, u kterého není funkce 
předsedy obsazována. 

(4) Ve výběrovém řízení na funkci předsedy krajského a okresního soudu je 
předseda soudu, u kterého není funkce obsazována, určen losem.  

(5) Formu, obsah a průběh výběrového řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.  

Díl 5 
 

Justiční čekatelé 
Přípravná služba justičních čekatelů 
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§ 109 
 

(1) Účelem přípravné služby justičních čekatelů (dále jen "přípravná služba") je 
odborně připravit justiční čekatele pro výkon funkce soudce. 
 

(2) Obsahovou náplň přípravné služby a její organizaci upraví ministerstvo vyhláškou. 
 

§ 110 
 

(1) Přípravná služba trvá 36 měsíců. 
 

(2) Do doby přípravné služby se započítává dovolená na zotavenou čerpaná v době 
výkonu přípravné služby. Nevykonává-li justiční čekatel přípravnou službu z důvodu 
překážek v práci na jeho straně nebo omluvené nepřítomnosti v práci, započítají se mu do 
doby přípravné služby nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání. 
 

(3) Do doby přípravné služby se započte doba výkonu funkce státního zástupce, 
asistenta státního zástupce, právního čekatele, soudce Ústavního soudu a asistenta soudce, 
praxe advokáta a advokátního koncipienta, notáře, notářského kandidáta, notářského 
koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, 
činnost zaměstnance ministerstva, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského 
studijního programu v oblasti práva na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě 
návrhů obecně závazných právních předpisů, a asistenta Veřejného ochránce práv. 
 

(4) Ministerstvo může započítat na žádost justičního čekatele do doby přípravné 
služby dobu jiné právnické činnosti, jestliže justiční čekatel získal za jejího trvání zkušenosti 
potřebné pro výkon soudcovské funkce; takto započtená doba nesmí přesahovat 24 měsíců. 
 

§ 111 
 

(1) Přípravná služba se vykonává v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou. 
Za stát pracovní smlouvu s justičním čekatelem uzavírá a v pracovněprávních vztazích s 
justičním čekatelem za něj jedná krajský soud. 
 

(2) Do pracovního poměru justičního čekatele může být přijat jen ten, kdo splňuje 
předpoklady pro výkon funkce soudce podle § 60 odst. 1 až 4 s výjimkou věku, zkušeností a 
odborné justiční zkoušky. 
 

(3) Postup při výběru justičních čekatelů a při jejich přijímání do pracovního poměru 
upraví ministerstvo vyhláškou. 
 

§ 112 
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(1) Pracovní poměr s justičním čekatelem se sjedná na dobu určitou v trvání 40 
měsíců. Nedosáhne-li doba přípravné služby v době trvání pracovního poměru délky 36 
měsíců, lze se souhlasem justičního čekatele pracovní poměr prodloužit o dobu potřebnou k 
dosažení této délky přípravné služby, nejdéle však o 20 měsíců. Pracovní poměr s justičním 
čekatelem se vždy prodlouží o potřebnou dobu, jestliže nedosáhl dobu přípravné služby v 
trvání 36 měsíců v důsledku plnění branné povinnosti, výkonu civilní služby nebo pro 
nepřítomnost v práci z důvodu těhotenství nebo péče o nezletilé dítě po dobu mateřské nebo 
rodičovské dovolené. 
 

(2) Justiční čekatel skládá při nástupu do práce do rukou předsedy krajského soudu 
tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, 
že se budu svědomitě připravovat na výkon funkce soudce a že si osvojím zásady soudcovské 
etiky.". Odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek zánik 
pracovního poměru. Den odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou je dnem zániku 
pracovního poměru. 
 

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se pracovní poměr justičního čekatele 
ustanoveními zákoníku práce. 
 

§ 113 
 

(1) Justiční čekatel je oprávněn vykonávat úkony soudu za podmínek a v rozsahu 
stanoveném ve zvláštním právním předpisu. 
 

(2) Justiční čekatel je povinen i po skončení pracovního poměru zachovávat 
mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl při výkonu své činnosti, ve stejném rozsahu jako 
soudce. Zprostit této povinnosti ho může ze závažných důvodů předseda krajského soudu. 
 

Odborná justiční zkouška 
§ 114 

 
(1) Účelem odborné justiční zkoušky je ověřit, zda uchazeč má potřebné vědomosti a 

zda je náležitě odborně připraven k výkonu funkce soudce. 
 

(2) Odborná justiční zkouška se skládá před zkušební komisí jmenovanou ministrem 
spravedlnosti. Zkušební komise má 5 členů a skládá se ze soudců, zaměstnanců působících na 
ministerstvu a dalších odborníků právní teorie a praxe. 
 

(3) Odborná justiční zkouška se skládá z písemné a ústní části. Je zaměřena především 
na odvětví práva, která soudy aplikují při výkonu své působnosti, a na právní předpisy, které 
se vztahují k organizaci soudů a k postavení a povinnostem soudců. 
 

(4) Podrobnosti o odborné justiční zkoušce stanoví ministerstvo vyhláškou. 
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§ 115 

 
(1) Ministerstvo umožní justičnímu čekateli na jeho žádost podanou prostřednictvím 

příslušného krajského soudu do konce předposledního měsíce trvání jeho pracovního poměru 
vykonat odbornou justiční zkoušku; den konání zkoušky určí po ukončení přípravné služby, 
nejpozději 1 týden před skončením pracovního poměru. Brání-li justičnímu čekateli ve 
vykonání odborné justiční zkoušky důležitá překážka, určí ministerstvo jiný den konání 
zkoušky do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvědělo, že překážka odpadla; pracovní poměr 
čekatele se v tomto případě prodlužuje tak, aby skončil uplynutím týdne po dni, který byl 
stanoven k vykonání odborné justiční zkoušky, nejdéle o 6 měsíců. 
 

(2) Požádá-li justiční čekatel, který neuspěl při odborné justiční zkoušce, před 
skončením pracovního poměru o její opakování, umožní mu ministerstvo odbornou justiční 
zkoušku opakovat do 6 měsíců od podání žádosti; odbornou justiční zkoušku lze opakovat 
pouze jednou. Pracovní poměr justičního čekatele se v takovém případě prodlužuje do dne, 
který byl určen k vykonání opakované odborné justiční zkoušky. 
 

§ 116 
 

(1) Pracovní poměr justičního čekatele, který složil odbornou justiční zkoušku, lze s 
jeho souhlasem změnit na pracovní poměr na dobu neurčitou. V případě, že byl justiční 
čekatel jmenován soudcem nebo se stal vyšším soudním úředníkem, pracovní poměr končí 
dnem, který předchází dni, který byl stanoven jako den nástupu do této funkce. 
 

(2) V době trvání pracovního poměru podle odstavce 1 vykonává justiční čekatel 
úkony soudu svěřené podle zvláštního právního předpisu vyššímu soudnímu úředníkovi. 
 

§ 117 
 

(1) Požádá-li vyšší soudní úředník, který splňuje předpoklady pro výkon funkce 
soudce podle § 60 odst. 1 až 4 s výjimkou odborné justiční zkoušky, souhlasu s ustanovením 
za soudce a s přidělením k určitému soudu, a který vykonává funkci vyššího soudního 
úředníka po dobu nejméně 5 let, umožní mu ministerstvo vykonat odbornou justiční zkoušku 
nejpozději do 3 měsíců od doručení žádosti. 
 

(2) Vyšší soudní úředník, který neuspěl při odborné justiční zkoušce, může požádat o 
její opakování po uplynutí 3 měsíců ode dne jejího konání. Ministerstvo mu umožní opakovat 
odbornou justiční zkoušku do 6 měsíců od doručení žádosti. 
 

(3) Vyšší soudní úředník, který neuspěl ani při opakované odborné justiční zkoušce, 
nemůže podat novou žádost o vykonání odborné justiční zkoušky před uplynutím 5 let ode 
dne konání opakované justiční zkoušky. 
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(4) Za stejných podmínek umožní ministerstvo vykonat odbornou justiční zkoušku 

soudci Ústavního soudu a dále asistentovi soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo 
Nejvyššího správního soudu, asistentovi Veřejného ochránce práv, asistentovi soudce 
vrchního, krajského nebo okresního soudu, pokud vykonával právní praxi podle § 110 alespoň 
3 roky. 

 

Díl 5 

Justiční kandidáti a výběrové řízení na funkci soudce 

 

Odborná justiční zkouška 

§ 109 

(1) Odborná justiční zkouška se skládá před zkušební komisí jmenovanou 
ministrem spravedlnosti. Zkušební komise má 5 členů z řad soudců okresních, 
krajských, vrchních a nejvyšších soudů, zaměstnanců ministerstva a případně dalších 
odborníků právní teorie a praxe. Soudci mají ve zkušební komisi většinu. 

(2) Seznam osob, ze kterých ministr spravedlnosti jmenuje členy zkušební 
komise, zveřejní ministerstvo na webových stránkách ministerstva.  

(3) Odborná justiční zkouška se skládá z písemné a ústní části. Je zaměřena 
především na odvětví práva, která soudy aplikují při výkonu své působnosti, a na právní 
předpisy, které se vztahují k organizaci soudů a k postavení a povinnostem soudců.  

(4) Formu, obsah a průběh vykonání odborné justiční zkoušky stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 

§ 110 

(1) Ministerstvo umožní asistentovi soudce vykonat odbornou justiční zkoušku, 
a to nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti. 

(2) Podmínkou podání žádosti je výkon právní praxe po dobu 3 let, z toho 
nejméně po dobu 1 roku výkon funkce asistenta soudce.  

(3) Do doby právní praxe se započítává doba výkonu funkce asistenta soudce, 
asistenta státního zástupce, právního čekatele, soudce Ústavního soudu, praxe 
advokátního koncipienta, notářského kandidáta, notářského koncipienta, exekutorského 
kandidáta, exekutorského koncipienta, vyššího soudního úředníka, činnost zaměstnance 
ministerstva, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního 
programu v oblasti práva na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů 
obecně závazných právních předpisů, a asistenta Veřejného ochránce práv. Ministerstvo 
výjimečně může na žádost započítat do doby právní praxe dobu jiné právnické činnosti, 
a to nejdéle v rozsahu 2 let, jestliže asistent získal při výkonu právní praxe zkušenosti 
potřebné pro výkon soudcovské funkce.  
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(4) Ten, kdo při odborné zkoušce neuspěl, může požádat o její opakování 
nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne konání odborné justiční zkoušky. Ministerstvo 
umožní opakování odborné justiční zkoušky do 6 měsíců ode dne doručení žádosti. 
Požádat o opakování odborné justiční zkoušky lze nejpozději do 2 let ode dne konání 
odborné justiční zkoušky. Ten, kdo neuspěl ani při opakované odborné justiční zkoušce, 
může podat novou žádost o vykonání odborné justiční zkoušky po uplynutí 3 let ode dne 
konání opakované odborné justiční zkoušky. 

§ 111 

Ministerstvo za stejných podmínek umožní vykonat odbornou justiční zkoušku 
vyššímu soudnímu úředníkovi, který získal vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, a soudci 
Ústavního soudu.  

Justiční kandidát  

§ 112  

(1) Výběrové řízení na pozici justičního kandidáta vyhlašuje předseda krajského 
soudu se souhlasem ministerstva. Výběrové řízení se skládá z písemné a ústní částí a 
psychologického vyšetření. 

(2) Psychologické vyšetření provádí psychologické pracoviště Justiční akademie. 
Psychologické vyšetření slouží k ověření osobnostních předpokladů pro výkon funkce 
soudce. 

(3) Výběrová komise má 5 členů a skládá se ze soudců a zaměstnanců 
ministerstva. Soudci mají ve výběrové komisi většinu. 

(4) Seznam soudců a zaměstnanců ministerstva, ze kterých předseda krajského 
soudu jmenuje členy komise, zveřejní předseda soudu na webových stránkách soudu.  

(5) Způsob konání, formu, obsah a průběh výběrového řízení stanoví ministerstvo 
vyhláškou.  

§ 113 

(1) Justičním kandidátem se může stát jen ten, kdo složí do rukou předsedy 
krajského soudu slib a splňuje předpoklady pro výkon funkce soudce s výjimkou věku 
a výběrového řízení na funkci soudce.  

(2) Slib justičního kandidáta zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit 
právním řádem České republiky, že se budu svědomitě připravovat na výkon funkce 
soudce a že si osvojím zásady soudcovské etiky.“  

§ 114 

(1) Odborná příprava justičního kandidáta trvá 1 rok. Odborná příprava se 
vykonává v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou. Za stát pracovní smlouvu 
s justičním kandidátem uzavírá a v pracovněprávních vztazích s justičním kandidátem 
jedná krajský soud. Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se pracovní poměr justičního 
kandidáta ustanovením zákoníku práce. 
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(2) Pracovní poměr se sjedná na dobu určitou v trvání 14 měsíců. Nedosáhne-li 
doba odborné přípravy v době trvání pracovního poměru délky 12 měsíců, lze se 
souhlasem justičního kandidáta pracovní poměr prodloužit o dobu potřebnou 
k dosažení této délky odborné přípravy, nejdéle však o 6 měsíců. Pracovní poměr 
s justičním kandidátem se prodlouží o potřebnou dobu, jestliže nedosáhl doby odborné 
přípravy v trvání 12 měsíců pro nepřítomnost v práci z důvodu těhotenství nebo péče o 
nezletilé dítě po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené. 

(3) Justiční kandidát je povinen i po skončení pracovního poměru zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnost, 
ve stejném rozsahu jako soudce. Zprostit této povinnosti ho může ze závažných důvodů 
předseda krajského soudu.  

(4) Nevykonává-li justiční kandidát odbornou přípravu z důvodu překážek 
v práci na jeho straně nebo omluvené nepřítomnosti v práci, započítají se mu do doby 
odborné přípravy nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů. 

(5) Pracovní poměr justičního kandidáta, který uspěl ve výběrovém řízení na 
funkci soudce, může být s jeho souhlasem změněn na pracovní poměr na dobu 
neurčitou. 

§ 115 

(1) Justiční kandidát vykonává svoji činnost v souladu se zákonem a s pokyny, 
které mu udělí příslušný předseda senátu nebo samosoudce. Justiční kandidát je 
oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí 
ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. 

(2) V závěru odborné přípravy vyhotoví předseda krajského soudu hodnocení 
justičního kandidáta.  

(3) Obsahovou náplň odborné přípravy a podrobnosti náležitostí formuláře 
hodnocení a postup při hodnocení justičního kandidáta stanoví ministerstvo vyhláškou.  

Výběrové řízení na funkci soudce 

§ 116 

(1) Výběrové řízení na funkci soudce vyhlašuje ministr. Výběrové řízení se skládá 
z písemné a ústní části. V případě, že uchazeč neprošel psychologickým vyšetřením ve 
výběrovém řízení na funkci justičního kandidáta, je součástí výběrového řízení také 
psychologické vyšetření. 

(2) Psychologické vyšetření provádí psychologické pracoviště Justiční akademie. 
Psychologické vyšetření slouží k ověření osobnostních předpokladů pro výkon funkce 
soudce. 

(3) Výběrová komise má 5 členů a skládá se ze soudců a odborníků z resortu 
spravedlnosti. Soudci mají ve výběrové komisi většinu.  Seznam soudců a odborníků 
z resortu spravedlnosti, ze kterých ministr spravedlnosti jmenuje členy výběrové 
komise, zveřejní ministerstvo na webových stránkách ministerstva. 
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§ 117 

(1) Předpokladem pro přihlášení do výběrového řízení je absolvování odborné 
přípravy justičního kandidáta v posledních 5 letech předcházejících okamžiku podání 
přihlášky do výběrového řízení.  Tato doba se prodlužuje o dobu těhotenství nebo péče o 
nezletilé dítě po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené. 

(2) Stejné účinky jako odborná příprava justičního kandidáta má  

a) výkon funkce státního zástupce po dobu 5 let, praxe advokáta, notáře a soudního 
exekutora po dobu 10 let nebo 

b) výkon právní praxe po dobu 10 let a získání titulu docent nebo profesor na vysoké 
škole v České republice z právního oboru souvisejícího s rozhodovací činností soudů.    

(3) Způsob, formu, obsah a průběh výběrového řízení stanoví ministerstvo 
vyhláškou. 

§ 117a 

Výběr soudců na nejvyšší soudy 

(1) Předseda Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího správního soudu vydá po 
projednání se shromážděním všech soudců pravidla pro výběr kandidátů na soudce. 

(2) Pravidla pro výběr kandidátů na soudce stanoví zejména postup při výběru 
kandidátů, způsob hodnocení kandidátů, podmínky přidělení soudce k Nejvyššímu 
soudu a Nejvyššímu správnímu soudu a podmínky, které musí splňovat osoby z jiné 
právní praxe. 

§ 123  

 (1) Ministerstvo vykonává státní správu Nejvyššího soudu a vrchních, krajských a 
okresních soudů tím, že 

a) zajišťuje chod soudů po stránce organizační, zejména každoročně stanoví s ohledem na 
množství projednávaných věcí pro každý soud počty soudců, asistentů, vyšších soudních 
úředníků, soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u něj působících; u 
Nejvyššího soudu je stanoví po dohodě s předsedou tohoto soudu a u ostatních soudů po 
vyjádření příslušného předsedy soudu, 

b) zajišťuje způsobem stanoveným tímto zákonem chod soudů po stránce personální, 

c) zajišťuje chod soudů tím, že zabezpečuje financování jejich hospodaření a materiálního 
zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly 
hospodaření, 

d) stanoví krajským soudům v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního 
rozpočtu určené na hospodaření krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu minimálně 
v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu, 

e) řídí a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve věcech majetku státu a 
státního rozpočtu a stanoví působnost k výkonu státní správy soudů prováděnému předsedy 
soudů v ostatních věcech, 
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f) řídí a organizuje přípravnou službu justičních čekatelů, zejména stanoví pro každý krajský 
soud počty justičních čekatelů, provádí započtení doby výkonu jiné právnické funkce nebo 
praxe do přípravné služby (§ 110 odst. 3) a rozhoduje o započtení doby výkonu jiné právnické 
činnosti do přípravné služby (§ 110 odst. 4), řídí a organizuje odbornou přípravu 
justičních kandidátů, zejména stanoví pro každý krajský soud počty justičních 
kandidátů,  

g) organizuje a zajišťuje odborné justiční zkoušky (§ 114 až 117), 

h) schvaluje statut Justiční akademie a dohlíží na její vzdělávací a jinou činnost, 

i) organizuje a řídí odbornou přípravu vyšších soudních úředníků, soudních vykonavatelů a 
dalších zaměstnanců soudů, 

j) koordinuje a usměrňuje odbornou průpravu přísedících k výkonu jejich funkce, 

k) sleduje chod práce soudních kanceláří, 

 l) organizuje a řídí výkon znalecké a tlumočnické činnosti v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním předpisem,8) 

 ml) usměrňuje a řídí využívání informačních technologií, 

 nm) organizuje, řídí a kontroluje zabezpečení úkolů obranného a civilního nouzového 
plánování, ochrany utajovaných informací, bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a 
úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 on) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy. 

  (2) Ministerstvo sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v 
řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské 
etiky a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům. K tomuto účelu ministerstvo, a to i s 
využitím elektronické evidence věcí, vedených u jednotlivých soudů, 

 a) sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě výkazů a justiční statistiky, 

 b) provádí prověrky soudních spisů a prověrky úrovně soudních jednání, 

 c) vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup soudů (dále jen "stížnosti"). 

  (3) Ministerstvo sleduje postup vrchních, krajských a okresních soudů při tvorbě a 
změnách rozvrhu práce, vydané rozvrhy práce a rozdělování věcí podle rozvrhu práce. 

  (4) Získá-li ministerstvo v rámci plnění svých úkolů poznatky o nejednotnosti 
soudního rozhodování, dává Nejvyššímu soudu podněty k zaujetí stanoviska podle § 14 odst. 
3. 

____________________  
8) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

§ 126 
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 (1) Předseda krajského soudu vykonává státní správu krajského soudu a okresních 
soudů v jeho obvodu tím, že 

a) zajišťuje chod krajského soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména 
stanoví počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními 
úředníky, soudními tajemníky a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců, 

b) prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje 
pro hospodaření krajského soudu a pro hospodaření okresních soudů v jeho obvodu 
minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo 
správcem kapitoly státního rozpočtu, 

c) pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní 
vůči okresním soudům v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu, 

d) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování, 

e) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků, 
soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u krajského soudu a u okresních 
soudů v jeho obvodu a zajišťuje pravidelné vzdělávání asistentů soudců, 

f) s přihlédnutím k vyjádření Justiční akademie zajišťuje výběr justičních čekatelů kandidátů 
a s vybranými uchazeči uzavírá pracovní smlouvu, 

g) řídí a kontroluje přípravnou službu justičních čekatelů odbornou přípravu justičních 
kandidátů v obvodu krajského soudu a její výkon, 

h) řídí a kontroluje výkon státní správy okresních soudů prováděný jejich předsedy, 

i) pečuje o odbornou průpravu přísedících krajského soudu k výkonu jejich funkce a 
organizuje a koordinuje odbornou průpravu přísedících okresních soudů k výkonu jejich 
funkce, 

j) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří, 

k) dohlíží na vedení seznamu znalců a tlumočníků, 

 lk) zajišťuje poskytování informací krajským soudem podle zvláštního právního předpisu,9) 

 ml) kontroluje činnost ředitele správy krajského soudu, 

 nm) zajišťuje bezpečnost krajského soudu a úkoly krizového řízení, 

 on) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy. 

  (2) Předseda krajského soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské 
etiky v řízeních, vedených u krajského soudu a u okresních soudů v jeho obvodu, a o to, aby v 
těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím 
elektronické evidence věcí, vedených u krajského a okresních soudů, 

 a) provádí prověrky soudních spisů, 

 b) dohlíží na úroveň soudních jednání, 
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 c) vyřizuje stížnosti. 

  (3) Předseda krajského soudu kontroluje postup krajského soudu při rozdělování věcí 
podle rozvrhu práce. 

  (4) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda krajského 
soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny 
podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že podnět podaný 
nebo postoupený mu předsedou okresního soudu nesplňuje podmínky podle zákona o trestním 
řízení soudním (trestní řád), postoupí ho se svým stanoviskem ministerstvu. 

  (5) Ředitel správy krajského soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto 
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu, 

 a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční, 

 b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců, 

 c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří, 

 d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu. 

 ____________________  
9) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 127 

 (1) Předseda okresního soudu vykonává státní správu okresního soudu tím, že 

a) zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména stanoví 
počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními úředníky, 
soudními tajemníky, soudními vykonavateli a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci 
soudců, 

 b) dohlíží na přípravnou službu justičních čekatelů odbornou přípravu justičních 
kandidátů po dobu jejího výkonu u okresního soudu, 

 c) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování, 

 d) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků, 
soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u tohoto soudu, 

 e) pečuje o odbornou průpravu přísedících okresního soudu k výkonu jejich funkce, 

 f) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří, 

 g) zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9) 

 h) kontroluje činnost ředitele správy okresního soudu, 

 i) zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení, 

 j) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy. 
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  (2) Předseda okresního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské 
etiky v řízeních, vedených u okresního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke 
zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím elektronické evidence věcí, vedených u 
okresního soudu, 

 a) provádí prověrky soudních spisů, 

 b) dohlíží na úroveň soudních jednání, 

c) vyřizuje stížnosti. 

 (3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda okresního 
soudu předsedovi krajského soudu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že 
jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že 
podnět předložený mu předsedou senátu nebo jiným soudcem nesplňuje podmínky podle 
zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), předloží ho se svým stanoviskem předsedovi 
krajského soudu. 

  (4) Ředitel správy okresního soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto 
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu, 

 a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční, 

 b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců, 

 c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří, 

 d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu. 

____________________  
9) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Díl 4 

Justiční akademie 

§ 129 

(1) Zřizuje se Justiční akademie se sídlem v Kroměříži. Justiční akademie je 
organizační složkou státu a účetní jednotkou. Dohled nad činností Justiční akademie 
vykonává ministerstvo. 

(2) Justiční akademie zejména připravuje a po organizační a odborné stránce 
zabezpečuje výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a justičních kandidátů, 
právních čekatelů, asistentů soudců a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a 
dalších osob, působících v justici. Justiční akademie může dále zabezpečit vzdělávací akce 
pro osoby, které spolupracují s justicí, zejména policejní orgány a orgány sociálně-
právní ochrany dětí. Tuto činnost vykonává Justiční akademie v úzké součinnosti se soudy a 
státními zastupitelstvími tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám. 

§ 130 

(1) Orgány Justiční akademie jsou Rada Justiční akademie (dále jen "Rada") a ředitel 
Justiční akademie (dále jen "ředitel"). 
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(2) Rada řídí po odborné stránce výchovnou a vzdělávací činnost Justiční akademie, 
zejména stanoví celkovou obsahovou náplň vzdělávací činnosti, studijní programy 
jednotlivých vzdělávacích akcí a zásady zařazování justičních čekatelů kandidátů, vyšších 
soudních úředníků a dalších osob do vzdělávání. Radu tvoří dva zástupci Nejvyššího soudu a 
dva zástupci Nejvyššího správního soudu, jmenovaní a odvolávaní předsedy těchto soudů, dva 
zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, jmenovaní a odvolávaní nejvyšším státním 
zástupcem, a předseda, místopředseda a dalších sedm členů, jmenovaní a odvolávaní 
ministrem spravedlnosti ze soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů, 
učitelů právnických fakult vysokých škol akademických pracovníků nebo jiných odborníků; 
ministr spravedlnosti jmenuje členy Rady tak, aby většinu v ní tvořili soudci a státní zástupci. 

(3) Ředitel zajišťuje chod Justiční akademie po stránce personální, pedagogické, 
organizační, materiální a finanční, a nestanoví-li tento zákon jinak, jedná jejím jménem. 
Ředitele jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti po projednání s Radou. 

(4) Výkon funkce člena Rady se považuje za překážku v práci z důvodu jiného úkonu 
v obecném zájmu.10) Člen Rady má právo na náhradu výdajů v souvislosti s výkonem funkce 
člena Rady v rozsahu stanoveném právními předpisy o poskytování cestovních náhrad.11) 
Předsedovi, místopředsedovi a členům Rady, kteří nejsou soudci a státní zástupci, přísluší 
měsíční odměna za výkon funkce a náhrada výdajů, a to předsedovi ve výši 0,3násobku platu 
a náhrady výdajů soudce krajského soudu dle délky právní praxe, místopředsedovi ve výši 
0,2násobku a členu ve výši 0,1násobku. 

§ 131 

(1) Vnitřní organizaci Justiční akademie a podrobnosti o její činnosti upravuje statut, 
který vydává ministr spravedlnosti po projednání s Radou. 

(2) Součástí Justiční akademie je psychologické pracoviště. 

§ 132 

Justiční akademie v rámci své výchovné a vzdělávací činnosti zejména 

a) organizuje a provádí adaptační kurzy, semináře a přednášky pro justiční kandidáty a 
právní čekatele a podílí se na výběru osob, které se ucházejí o přijetí do pracovního poměru 
justičního nebo kandidáta, právního čekatele nebo soudce,  

b) připravuje a provádí vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborné úrovně soudců a 
státních zástupců, 

c) zajišťuje odborné vzdělávání dalších osob a plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní 
předpis nebo ministerstvo. 

******** 

Přechodná ustanovení 

1. Funkcionáři soudů jmenovaní do funkce po nabytí účinnosti tohoto zákona musí 
splňovat podmínky podle tohoto zákona.  

2. Přihlášky k odborné justiční zkoušce, které ministerstvo obdrží přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 6/2002 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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3. Ten, kdo při odborné justiční zkoušce neuspěl před dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, může o její opakování požádat nejpozději do 2 let po nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

4. Justiční čekatelé přijatí do přípravné služby podle zákona č. 6/2002 Sb., ve znění přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí přípravnou službu podle zákona č. 
6/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5. Pro účely výběrového řízení na funkci soudce se za odbornou přípravu justičního 
kandidáta považuje přípravná služba justičního čekatele podle zákona č. 6/2002 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení o odborné 
přípravě se použijí obdobně na přípravnou službu.  

6. Soudci jmenovaní do funkce po nabytí účinnosti tohoto zákona musí splňovat 
předpoklady pro výkon funkce soudce podle tohoto zákona.  

 

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů (ve znění sněmovního tisku 337, 453 a 466) 

§ 2  

Základní zásady trestního řízení 

 (1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který 
stanoví tento zákon. 

 (2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na 
toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. 

 (3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud 
zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou 
je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

 (4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení 
z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; 
s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn 
majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci 
projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod 
a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká 
republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové 
úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné 
míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahujících do plnění těchto 
povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí. 

 (5) Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi 
uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. 
Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat 
všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení 
objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti 
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svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem 
státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. 
Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby 
sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. 

 (6) Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení 
založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. 

 (7) Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími 
občanů a využívají jejich výchovného působení. 

 (8) Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání 
nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině 
a trestu“), které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní 
zástupce. 

 (9) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu 
nebo samosoudce rozhodují sami rozhoduje sám jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. 
Rozhoduje-li v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce. 

 (10) Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli 
projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být 
veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně. 

(11) Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se 
provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají. 

(12) Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném, vazebním a neveřejném 
zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny. 

(13) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení 
vhodným způsobem a srozumitelně poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění 
obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou 
povinny umožnit mu uplatnění jeho práv. 

(14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém 
jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány 
činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 
ovládá. 

(15) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit 
poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným 
způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí 
vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti. 

§ 14 

Obsazení soudu 

(1) Řízení v prvním stupni koná u okresního a krajského soudu senát, jde-li 
o řízení o 
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a) zvlášť závažných zločinech, s výjimkou zvlášť závažných zločinů uvedených v části 
druhé hlavách V a VI trestního zákoníku, a 

b) trestném činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 trestního zákoníku, 
ublížení na zdraví podle § 146 odst. 3 trestního zákoníku a ublížení na zdraví 
z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 3, 4 nebo 5 trestního zákoníku.  

(2) V jiných případech než uvedených v odstavci 1 koná řízení v prvním stupni  
u okresního a krajského soudu samosoudce.  

(3) Pokud má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a dřívější trest byl 
uložen v řízení před senátem, rozhoduje soud v senátu, byť by jinak byl příslušný 
k rozhodnutí samosoudce; to neplatí, pokud je rozhodováno trestním příkazem.  

Skončení prověřování  

§ 159  

(1) Policejní orgán je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán 
trestný čin,  

a) do dvou měsíců od jejich přijetí, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, v níž 
trestný čin patřící do příslušnosti okresního soudu, na který zákon stanoví trest odnětí 
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, a o němž se nekoná zkrácené přípravné 
řízení, 

b) do tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu, a  

c) do šesti měsíců, jde-li o věc patřící v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu.  

(2) Pokud nebylo oznámení nebo jiný podnět ve lhůtách uvedených v odstavci 1 
prověřeno, policejní orgán státnímu zástupci písemně zdůvodní, proč nebylo možné 
v zákonem stanovené lhůtě prověřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou 
dobu bude prověřování pokračovat. Státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu 
jednak změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu, 
po kterou má prověřování ještě trvat.  

(3) Neskončí-li policejní orgán prověřování ve lhůtě prodloužené podle odstavce 2, 
předloží spis státnímu zástupci s odůvodněným návrhem na její prodloužení. Státní zástupce 
postupuje obdobně, jak je uvedeno v odstavci 2.  

 

§ 167  

(1) Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování nejpozději  

a) do dvou měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti 
samosoudce trestný čin patřící do příslušnosti okresního soudu, na který zákon stanoví 
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let,  

b) do tří měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti 
okresního soudu. 
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(2) Pokud není vyšetřování ve lhůtách uvedených v odstavci 1 skončeno, policejní 
orgán státnímu zástupci písemně zdůvodní, proč nebylo možné v zákonem stanovené lhůtě 
vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude vyšetřování 
pokračovat. Státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu jednak změnit výčet úkonů, 
které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu, po kterou má vyšetřování ještě 
trvat.  

(3) Ve věcech, v nichž nebylo ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 vyšetřování 
skončeno, je státní zástupce povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést 
prověrku věci, a pokud je to třeba, uložit policejnímu orgánu povinnost provést konkrétní 
úkony. O prověrce sepíše státní zástupce záznam.  

 

§ 314a 

(1) Samosoudce koná řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí 
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.  

(2) Ustanovení odstavce 1 se však neužije, jestliže má být uložen souhrnný trest nebo 
společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem.  

(3) (1) Samosoudce má stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda.  

(4) (2) Neveřejné zasedání samosoudce nekoná.  

  

Trestní příkaz 

§ 314e 

(1) Samosoudce může v řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí 
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, bez projednání věci v hlavním líčení vydat 
trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve 
zjednodušeném v řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.  

(2) Trestním příkazem lze uložit  

a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu,  

b) domácí vězení do jednoho roku,  

c) trest obecně prospěšných prací,  

d) trest zákazu činnosti do pěti let,  

e) peněžitý trest,  

f) trest propadnutí věci,  

g) vyhoštění do pěti let,  

h) zákaz pobytu do pěti let,  
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i) trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.  

(3) Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze 
po předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech 
výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného 
k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán s přihlédnutím k této 
zprávě.  

(4) Trest domácího vězení může být trestním příkazem uložen pouze po předchozím 
vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto 
trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest domácího vězení je 
ukládán s přihlédnutím k této zprávě.  

(5) Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem 
odnětí svobody přesahovat jeden rok.  

(5) Je-li trestním příkazem ukládán peněžitý trest, nesmí dvojnásobek počtu denních 
sazeb ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat jeden rok. 

(6) Trestním příkazem lze 

a) upustit od potrestání (§ 46 trestního zákoníku),  

b) podmíněně upustit od potrestání s dohledem (§ 48 trestního zákoníku), nebo  

c) upustit od uložení souhrnného trestu (§ 44 trestního zákoníku), a to i v případě, byl-li 
předchozí trest uložen rozsudkem. 

(6) (7) Trestní příkaz nelze vydat  

a) v řízení proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena,  

b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření,  

c) jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí trest byl uložen 
rozsudkem.  

(7) (8) Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením 
rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.  

 

Změna č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

§ 374 

(1) Ministerstvo se zmocňuje vydat obecně závazným právním předpisem jednací řád 
pro okresní, krajské a vrchní soudy, který upraví podrobněji pro vyřizování občanskoprávních 
věcí organizaci práce a úkoly zaměstnanců při výkonu soudnictví včetně postupu notáře při 
provádění úkonů v řízení o dědictví, postup při doručování písemností, postup soudů při 
výkonu rozhodnutí, kancelářské práce u soudů včetně správní agendy. 

Zejména v něm může stanovit, 
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a) které jednoduché úkony svěřené předsedovi senátu (samosoudci) mohou vykonávat justiční 
čekatelé kandidáti nebo administrativní zaměstnanci a kterými úkony v řízení o dědictví 
může notář pověřit své zaměstnance, 

b) ve kterých případech jsou zaměstnanci soudů oprávněni ověřit pravost podpisu na listinách 
a správnost opisů listin, 

c) kdy lze upustit od přítomnosti zapisovatele při jednání před soudem a jakým způsobem v 
takových případech je nutno zaznamenat obsah jednání, 

d) jaká nutná vydání se hradí osobám zúčastněným na řízení. 

(2) Předseda senátu (samosoudce), jemuž je jinak věc podle rozvrhu práce přikázána, 
může si vyhradit vyřizování určitých věcí svěřených justičním čekatelům kandidátům nebo 
administrativním zaměstnancům, a to buď vůbec nebo v jednotlivých případech. 

(3) Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel 
kandidát, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela 
vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu 
prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. 

 

Změna zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské 

Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

§ 1 

(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných 
volbou, jmenováním nebo ustanovováním 

a) v orgánech státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 
Slovenské republiky, 

b) v Československé armádě, 

c) ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, Sboru hradní 
policie, 

d) v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Federálního 
shromáždění, Kanceláři České národní rady, Kanceláři Slovenské národní rady, Úřadu vlády 
České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České republiky, Úřadu vlády 
Slovenské republiky, Kanceláři Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, 
Kanceláři Ústavního soudu České republiky, Kanceláři Ústavního soudu Slovenské republiky, 
Kanceláři Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Nejvyššího 
soudu České republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu Slovenské republiky, v prezídiu 
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Československé akademie věd a v předsednictvu Slovenské akademie věd, u Nejvyššího 
správního soudu a v Národní rozpočtové radě, 

e) v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, Československé 
televizi, České televizi, Slovenské televizi, Československé tiskové kanceláři, 
Československé tiskové kanceláři České republiky a Československé tiskové kanceláři 
Slovenské republiky, 

f) ve státních podnicích, státních organizacích, akciových společnostech, kde většinovým 
akcionářem je stát, v podnicích zahraničního obchodu, ve státní organizaci Československé 
státní dráhy, státních fondech, ve státních peněžních ústavech a Státní bance československé, 

g) v úřadech územních samosprávných celků, 

pokud se dále nestanoví jinak. 

(2) Funkcemi podle odstavce 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České 
republiky služební místa představených podle zákona o státní službě a pracovní místa 
vedoucích zaměstnanců, kteří jsou veřejnými funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu 
zájmů, a vedoucích zaměstnanců zařazených v Národním bezpečnostním úřadu, Národním 
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Nejvyšším kontrolním úřadu a funkcemi 
podle odstavce 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním 
štábu Armády České republiky7)funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce 
vojenských přidělenců. 

(3) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. f) se rozumí funkce vedoucího organizace a 
vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti a služební místa představených podle 
zákona o státní službě. Na vysokých školách a na veřejných vysokých školách 5)se těmito 
funkcemi rozumějí rovněž funkce volených akademických funkcionářů a funkce schvalované 
akademickým senátem vysoké školy a fakulty. Funkcemi podle odstavce 1 písm. g) se rozumí 
funkce vedoucího úřadu a vedoucích úředníků. 

(4) Tento zákon stanoví též některé další předpoklady pro výkon funkce soudce, 
přísedícího, prokurátora, vyšetřovatele prokuratury, státního notáře, státního arbitra a pro 
osoby vykonávající činnost justičního čekatele kandidáta, právního čekatele prokuratury, 
notářského čekatele a arbitrážního čekatele. 

________________________ 
5) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 7 
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(1) Notářem může být jmenován státní občan členského státu Evropské unie, jiného 
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, který 

a) je plně svéprávný, 

b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 

1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České 
republice, nebo 

2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno 
za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je 
Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního 
předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, 
které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na 
vysoké škole v České republice, 

c) je bezúhonný, 

d) vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a 

e) složil notářskou zkoušku. 

(2) Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského 
koncipienta podle tohoto zákona a praxe státního notáře a notářského čekatele podle 
dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky (dále jen 
„Komora“) započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního 
právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu 
nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního 
čekatele justičního kandidáta, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta 
státního zástupce, právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, 
advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního 
právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), který 
získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na 
vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních 
předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) na návrh Komory z jiné 
právní praxe může započítat nejvýše 2 roky. 

(3) Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle tohoto zákona a notářská 
zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje i 
ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou 
zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou 
závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní 
zkoušku na komerčního právníka. 
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Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

§ 24 

(1) Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a 
respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je 
povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných 
průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé 
z těchto povinností, musí odmítnout. 

(2) Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu 
svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné 
pochybnosti o dodržování povinností uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost funkce státního 
zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný 
výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce. Státní zástupce zejména 

a) ve výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním 
nebo sdělovacími prostředky, 

b) svoji funkci musí vykonávat nezaujatě a bez ekonomických, sociálních, rasových, 
etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků a ve vztahu k osobám, s nimiž 
při výkonu své funkce jedná, se musí zdržet projevů osobních sympatií, náklonnosti nebo 
negativních postojů, 

c) nesmí umožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých 
zájmů, 

d) musí odpovědně přistupovat ke správě vlastního majetku i majetku, jehož správa mu byla 
svěřena, uzavírat jen takové závazky, jejichž plnění není na újmu řádného výkonu funkce 
státního zástupce, a svoje finanční záležitosti uspořádat tak, aby jich nemohlo být využíváno k 
nepřípustnému ovlivňování jeho osoby v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, 

e) nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat 
účastníky soudního řízení nebo působit jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby 
v soudním nebo správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení nebo případů, ve kterých 
takový postup umožňuje zvláštní právní předpis, anebo případů, v nichž půjde o zastupování 
dalšího účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám státní zástupce. 

(3) Státní zástupce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých 
odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle 
samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, 
případně státním zastupitelstvím a vysokými školami. 

(4) Státní zástupce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním státním 
zástupcům, jiným osobám vykonávajícím právnické povolání, k ostatním zaměstnancům 
státního zastupitelství a dalším osobám, s nimiž při výkonu své funkce jedná; je povinen 
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zejména zdržet se nepřiměřené veřejné kritiky státního zastupitelství a výkonu jeho 
působnosti, jiných státních zástupců, soudců, advokátů a notářů. 

(5) Státní zástupce přispívá svými znalostmi a schopnostmi při odborné přípravě a při 
odborném vzdělávání státních zástupců, soudců, právních a justičních čekatelů, justičních 
kandidátů a dalších zaměstnanců státního zastupitelství a soudů organizovaném Justiční 
akademií, ministerstvem, státním zastupitelstvím nebo soudy. Nebrání-li tomu jeho povinnosti 
při výkonu funkce, může státní zástupce přispívat svými znalostmi též při odborné přípravě 
zejména advokátů a advokátních koncipientů. 

(6) Státní zástupce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do 
zániku funkce státního zástupce, kromě výkonu funkce státního zástupce a funkce vedoucího 
státního zástupce nebo jeho náměstka, anebo činností spojených s dočasným přidělením k 
ministerstvu nebo Justiční akademii, zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat 
jinou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, 
pedagogické, literární, publicistické a umělecké, činnosti v poradních orgánech ministerstva, 
vlády a v orgánech komor Parlamentu a činnosti v Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských 
služeb České republiky podle zákona o zpravodajských službách České republiky,5k) za 
předpokladu, že tyto činnosti jsou slučitelné s požadavky na řádný výkon funkce státního 
zástupce. 

(7) Pokud byl státní zástupce pověřen jednotlivým úkonem správy státního 
zastupitelství, je povinen svěřený úkon odpovědně vykonat. 

________________________ 

5k) § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. 

§ 33 

Čekatelská praxe 

(1) Čekatelská praxe je odbornou přípravou právních čekatelů na výkon funkce 
státního zástupce. Doba čekatelské praxe činí 36 měsíců, do této doby se započítává doba 
dovolené na zotavenou čerpané v době výkonu čekatelské praxe. Nevykonává-li právní 
čekatel čekatelskou praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo jiné omluvené 
nepřítomnosti v práci, započítají se mu tyto doby do doby čekatelské praxe nejvýše v rozsahu 
70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání. 

(2) Do doby čekatelské praxe se započte doba výkonu funkce soudce, asistenta 
státního zástupce a justičního čekatele, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního 
soudu nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta veřejného 
ochránce práv, praxe advokáta a advokátního koncipienta. Ministerstvo může na žádost 
právního čekatele započítat do doby čekatelské praxe dobu jiné právnické činnosti, jestliže 
právní čekatel získal za jejího trvání zkušenosti potřebné pro výkon funkce státního zástupce; 
takto započtená doba nesmí přesahovat 24 měsíců. 
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(3) Čekatelská praxe se vykonává v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou. 
Za stát pracovní smlouvu s právním čekatelem uzavírá a v pracovněprávních vztazích za stát s 
právním čekatelem jedná příslušné krajské státní zastupitelství. 

(4) Do pracovního poměru právního čekatele může být přijat a čekatelskou praxi může 
vykonávat ten, kdo splňuje předpoklady pro jmenování státním zástupcem, s výjimkou věku, 
závěrečné zkoušky a souhlasu s přidělením. 

(5) Pracovní poměr s právním čekatelem se sjednává na dobu určitou v trvání 40 měsíců. 
Nedosáhne-li doba čekatelské praxe v době trvání tohoto pracovního poměru délky 36 
měsíců, lze s právním čekatelem sjednat prodloužení jeho pracovního poměru o dobu 
potřebnou k dosažení této délky čekatelské praxe, nejdéle však o 20 měsíců. Pracovní poměr 
se právnímu čekateli s jeho souhlasem vždy prodlouží o potřebnou dobu, jestliže nedosáhl 
dobu čekatelské praxe v trvání 36 měsíců v důsledku plnění branné povinnosti nebo pro 
nepřítomnost v práci z důvodu těhotenství nebo péče o nezletilé dítě. 

(6) Právní čekatel skládá při nástupu do práce do rukou krajského státního zástupce tento 
slib: "Slibuji, že se budu řídit právním řádem České republiky, svědomitě se připravovat na 
výkon funkce státního zástupce a že si osvojím zásady etiky výkonu funkce státního 
zástupce.". 

(7) Právní čekatel je oprávněn provádět jednoduché úkony státního zástupce nebo 
administrativní činnost pod vedením státního zástupce nebo jiného odborného zaměstnance 
státního zastupitelství. V trestním řízení může státní zástupce pověřit právního čekatele nebo 
asistenta státního zástupce, aby jej zastupoval při jednotlivém úkonu tohoto řízení; v řízení 
před soudem se může dát zastoupit právním čekatelem nebo asistentem státního zástupce 
pouze před okresním soudem. 

(8) Právní čekatel je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při 
výkonu své činnosti, a to i po skončení pracovního poměru právního čekatele; povinnosti 
mlčenlivosti může právního čekatele zprostit ze závažných důvodů nejvyšší státní zástupce. 

(9) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se pracovní poměr právního čekatele ustanoveními 
zákoníku práce. 

 

Změna zákona 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, ve znění pozdějších předpisů 

§ 31 

Způsob určení platového koeficientu 

(1) Do doby stanovené v § 28 odst. 1 pro určení platového koeficientu (dále jen 
"rozhodná doba") se započítává 
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a) doba výkonu funkce justičního čekatelekandidáta, 

b) doba výkonu funkce soudce, 

c) soudcem prokázaná doba jiné právní praxe po získání právnického vysokoškolského 
vzdělání. 

(2) Doba, po kterou soudce nemohl vykonávat tuto funkci z důvodů uvedených ve 
zvláštním zákoně,6) se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. b). 

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst i jiné 
doby, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2. 

(4) Do rozhodné doby se započítává také doba 

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném 
zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby, 

b) mateřské a rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím 
délce mateřské a rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštních 
předpisů,7) pokud se soudce současně nepřipravoval v denním studiu8) na povolání, nebo doba 
osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo 
mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém 
rozsahu šesti let a 

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce. 

(5) Při hodnocení rozhodné doby pro zvýšení platového koeficientu soudci okresního 
soudu z 1,01 na 1,14, krajského soudu z 1,09 na 1,26 a vrchního soudu z 1,17 na 1,33 lze 
postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že soudce v jejím průběhu 
skutečně vykonával funkci soudce nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby 
uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží soudci okresního 
soudu plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,01, krajského soudu ve 
výši 1,09 a vrchního soudu ve výši 1,17; po jejím splnění se rozhodná doba určí podle 
postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4. 

(6) Soudci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do rozhodné doby všechny 
doby, které byly započteny podle předchozích předpisů. 

________________________ 

6) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. 

7) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník 
práce. 
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8) § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon).  § 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. 

Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

§ 6 

(1) Za advokátní zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška, 
jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská 
zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška a notářská zkouška a 
exekutorská zkouška; Komora může uznat i jinou odbornou zkoušku v oblasti právní praxe za 
zkoušku advokátní. 

(2) Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, 
státního zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního 
čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, 
notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a 
exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo 
Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta Veřejného ochránce práv, 
asistenta soudce a asistenta státního zástupce, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, 
který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo požadované podle § 37 odst. 1 písm. b), a 
který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů, činnost 
zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jedná v řízeních před 
soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech 
uvedených v § 16 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových; Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní 
praxi. 

(3) Jinou odbornou zkoušku v oblasti právní praxe podle odstavce 1 lze uznat za 
advokátní zkoušku pouze v souvislosti se žádostí o zápis do seznamu advokátů; jinou právní 
praxi podle odstavce 2 lze uznat za právní praxi advokátního koncipienta pouze v souvislosti 
se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů. 

 

Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 9 

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který 

a) je plně svéprávný, 

b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 

1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České 
republice28), nebo 
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2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno 
za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je 
Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního 
předpisu29), a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, 
které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na 
vysoké škole v České republice, 

c) je bezúhonný, 

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a 

e) složil exekutorskou zkoušku. 

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, kandidáta a koncipienta podle 
tohoto zákona. Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního 
soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního 
zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele justičního kandidáta, právního 
čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, 
právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné 
právní praxe může započítat nejvýše 2 roky. 

(3) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. 
Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou 
a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, 
profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za 
exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona. 

 

Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

§ 121 

Přidělování soudců 

(1) K výkonu funkce ke krajskému soudu, v níž bude jednat a rozhodovat ve věcech 
správního soudnictví, lze soudce v souladu s jeho předchozím souhlasem přidělit, vykonával-
li v oboru ústavního, správního nebo finančního práva po dobu nejméně pěti let právní praxi 
nebo vědeckou, popřípadě pedagogickou činnost nebo odůvodňují-li to výsledky jeho 
přípravné služby a justiční zkoušky a odborné přípravy. 

(2) K výkonu funkce k Nejvyššímu správnímu soudu lze po předchozím souhlasu 
předsedy Nejvyššího správního soudu soudce v souladu s jeho předchozím souhlasem přidělit, 
vykonával-li v oboru ústavního, správního nebo finančního práva po dobu nejméně deseti let 
právní praxi nebo vědeckou, popřípadě pedagogickou činnost. 
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Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

§ 33 

Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby 

(1) Do služebního poměru nelze přijmout 

a) justičního čekatelekandidáta nebo právního čekatele, 

b) poslance nebo senátora, 

c) poslance Evropského parlamentu, 

d) prezidenta republiky, 

e) člena vlády nebo náměstka člena vlády, 

f) vedoucího Úřadu vlády, 

g) soudce Ústavního soudu, 

h) asistenta soudce Ústavního soudu, 

i) asistenta soudce nebo státního zástupce, 

j) prezidenta nebo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 

k) předsedu a člena Národní rozpočtové rady, 

l) guvernéra, viceguvernéra nebo člena bankovní rady České národní banky, 

m) Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv, 

n) asistenta Veřejného ochránce práv, 

o) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

p) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

q) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

r) člena Rady Energetického regulačního úřadu, 

s) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

t) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 

u) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 

v) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce dlouhodobě 
uvolněn (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“), 
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w) osobu vykonávající vojenské cvičení, službu v operačním nasazení nebo mimořádnou 
službu, 

x) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. 

(2) Do služebního poměru nelze dále přijmout 

a) soudce, 

b) státního zástupce, 

c) člena nebo kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu, 

d) vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství, 

e) vojáka z povolání, 

f) příslušníka bezpečnostního sboru, 

g) jinou osobu vykonávající činnost podle § 2. 

(3) Je-li na základě výsledku výběrového řízení vybrána k přijetí do služebního 
poměru osoba podle odstavce 1 nebo 2, učiní neprodleně právní jednání směřující k 
odstranění překážky podle odstavce 1 nebo 2. 

(4) Nastanou-li po přijetí do služebního poměru překážky uvedené 

a) v odstavci 1, má to za následek pozastavení výkonu služby, 

b) v odstavci 2, má to za následek skončení služebního poměru. 

(5) Ten, u koho nastala překážka podle odstavce 1 nebo 2, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu písemně oznámit služebnímu orgánu; jde-li o státního zaměstnance, 
založí se oznámení do jeho osobního spisu. 
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