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O D Ů V O D N Ě N Í 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 

Ustanovení § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 

poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 

čekateli, stanovuje zvláštní příslušnost Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, které 

koná v prvním stupni řízení o trestných činech patřících jinak do věcné a místní příslušnosti 

obvodních státních zastupitelství v obvodu Městského státního zastupitelství v Praze, jestliže 

tyto trestné činy směřují proti bezpečnosti silniční, železniční, letecké a plavební dopravy. 

Toto ustanovení je přitom úzce provázáno s ustanovením § 37 zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), které zakotvuje obdobnou zvláštní příslušnost Obvodního 

soudu pro Prahu 2. V rámci poslední novely zákona o soudech a soudcích, provedené 

zákonem č. 296/2017 Sb., byla s účinností od 30. 9. 2017 tato zvláštní příslušnost Obvodního 

soudu pro Prahu 2 zrušena.  

Toto zrušení bylo odůvodněno tím, že trestné činy související s dopravou v naprosté většině 

případů nebývají příliš skutkově ani právně složité, tato specializace přispívá k nevyrovnané 

zátěži pražských obvodních soudů, zhoršuje orientaci ve skutečných výkonech jednotlivých 

obvodních soudů a zejména představuje určitý korupční potenciál, který s sebou koncentrace 

rozhodování o těchto trestných činech u jednoho soudu nutně nese. Nebyl tedy shledán žádný 

relevantní důvod, proč by trestné činy v dopravě v rámci hl. m. Prahy měly být i nadále 

projednávány pouze Obvodním soudem pro Prahu 2, zvláště když v jiných větších městech 

tato specializace neexistuje. Tato specializace byla proto zrušena.  

V návaznosti na tuto skutečnost je logickým krokem zrušení této specializace rovněž 

u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ve smyslu § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb., kdy 

argumenty vedoucí ke zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 lze v zásadě 

vztáhnout i na zvláštní příslušnost Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2. Zrušením 

této specializace Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 dojde k opětovnému naplnění 

obecné zásady, že státní zastupitelství je příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto 

státní zastupitelství působí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak; v uvedeném 

případě pro takovou odchylku není dán žádný věcný důvod. V neposlední řadě tímto dojde 

k řešení faktických problémů, kdy při zrušení této specializace ve vztahu k Obvodnímu soudu 

pro Prahu 2 na straně jedné a jejím zachování ve vztahu k Obvodnímu státnímu zastupitelství 

pro Prahu 2 na straně druhé by státní zástupci Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 

podávali obžalobu u jiných soudů než u Obvodního soudu pro Prahu 2 a zajišťovali tam 

i účast při hlavních líčeních a veřejných zasedání, což se z logistického i ekonomického 

hlediska jeví jako zcela nevhodné. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Předložený návrh novelizace jednacího řádu státního zastupitelství je plně v souladu se 

zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a upravuje 
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danou problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 40 odst. 2 

tohoto zákona, podle něhož ministerstvo může vyhláškou stanovit výjimky ohledně sídel 

a územních obvodů vrchních, krajských a okresních státních zastupitelství, v obvodu 

vrchního, krajského nebo okresního státního zastupitelství zřídit jeho pobočky nebo zřídit 

státní zastupitelství s výlučnou působností anebo určit, že věci určitého druhu z obvodu 

několika státních zastupitelství bude vyřizovat jedno státní zastupitelství. 

Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné 

právní zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy 

danou problematiku neupravují. 

 

3) Zhodnocení platného právního stavu 

Ustanovení § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb. stanovuje zvláštní příslušnost Obvodního státního 

zastupitelství pro Prahu 2, které koná v prvním stupni řízení o trestných činech patřících jinak 

do věcné a místní příslušnosti obvodních státních zastupitelství v obvodu Městského státního 

zastupitelství v Praze, jestliže tyto trestné činy směřují proti bezpečnosti silniční, železniční, 

letecké a plavební dopravy. Toto ustanovení je úzce provázáno s ustanovením § 37 zákona 

o soudech a soudcích, které zakotvuje obdobnou zvláštní příslušnost Obvodního soudu 

pro Prahu 2, kdy je tento soud příslušný k řízení v trestních věcech proti pachatelům trestných 

činů spáchaných porušením právních předpisů silničního, železničního, leteckého 

a plavebního provozu a provozu podzemní dráhy, včetně trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky podle § 274 trestního zákoníku, v nichž by jinak byly příslušné podle zákona 

o trestním řízení soudním obvodní soudy v hlavním městě Praze. V rámci poslední novely 

zákona o soudech a soudcích však byla s účinností od 30. 9. 2017 zvláštní příslušnost tohoto 

soudu zrušena.  Zrušení této specializace ve vztahu k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 na straně 

jedné a její zachování ve vztahu k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 2 na straně 

druhé vytváří situaci, kdy by státní zástupci Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 

měli podávat obžalobu u jiných soudů než u Obvodního soudu pro Prahu 2 a zajišťovat tam 

i účast při hlavních líčeních a veřejných zasedání, což se z logistického i ekonomického 

hlediska jeví jako zcela nevhodné. 

 

4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

S navrhovanou změnou nejsou spojeny žádné dopady do celkových finančních objemů 

prostředků státního zastupitelství na platy a související výdaje, ani dopady do žádného jiného 

veřejného rozpočtu. V důsledku navrhované změny nedojde k požadavku na zvýšení počtu 

státních zástupců, dojde pouze k přeložení státních zástupců z Obvodního soudu pro Prahu 2 

na některá obvodní státní zastupitelství dle § 19 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přeložení proběhne v rámci téhož stupně 

soustavy státního zastupitelství a tak s tímto přeložením nebudou spjaty žádné náklady. 

Návrh nebude mít dopad ani na podnikatelské prostředí České republiky. 

Návrh dále nebude mít žádné sociální dopady, a to ani na specifické skupiny obyvatel 

(sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny), ani dopady 

na životní prostředí. 
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5) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní 

úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon). Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani 

sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť 

nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava se přímo nedotýká ochrany soukromí a v případě nakládání 

s osobními údaji bude dodržována stávající právní úprava na ochranu osobních údajů. 

 

7) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Oblast odhalování a stíhání trestné činnosti v dopravě vykazuje svým specifickým 

charakterem vyšší korupční riziko než v jiných oblastech. Zrušením zvláštní příslušnosti 

Obvodního soudu pro Prahu 2 a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pro trestné 

činy v dopravě tak dojde též ke snížení korupčního potenciálu v této oblasti. 

 

8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

9) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K návrhu této vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace RIA, neboť ministr 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády udělil 

dopisem ze dne 20. 9. 2017 č. j. 25206/2017-OVL výjimku podle čl. 76 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády a podle bodu 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

V souladu s obecnou části odůvodnění se zrušuje § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb. bez náhrady. 

 

K čl. II 

V důsledku novelizace zákona o soudech a soudcích provedené zákonem č. 296/2017 Sb. 

bude s účinností od 30. září 2017 příslušnost soudů pro trestné činy v dopravě posuzována 

podle obecných pravidel stanovených trestním řádem. Aby se minimalizovaly negativní 

dopady nežádoucího stavu, kdy pro příslušnost k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti 
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v přípravném řízení a zastupování obžaloby před soudem by v trestních řízeních zahájených 

po dni nabytí účinnosti zmiňované novely zákona o soudech a soudcích do dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky bylo příslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, zatímco 

příslušnost soudu by se posuzovala podle obecných pravidel, navrhuje se, aby v těchto 

případech došlo po dni nabytí účinnosti této vyhlášky ke změně příslušnosti státního 

zastupitelství. V důsledku tohoto přechodného ustanovení tak u řízení, která byla v tomto 

období zahájena, dojde ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 k předání 

dopravní agendy příslušným státním zastupitelstvím.  

 

K čl. III 

Nabytí účinnosti vyhlášky bylo stanoveno s přihlédnutím k potřebě urychleně reagovat 

na zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 pro trestné činy v dopravě.   
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