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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK A PODSTATNÝCH PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNKOVÝMI MÍSTY 

UVEDENÝMI V ČLÁNKU 5 K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., 

o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

K novelizačnímu bodu 8 – k ust. § 10c odst. 5 

MZV navrhuje, aby v předmětném ustanovení byly stanoveny důvody, pro které 

bude moci ministr spravedlnosti nevyhovět návrhu na jmenování vedoucího 

státního zástupce vzešlého z výběrového řízení. Specifikace těchto důvodů 

v zákonném ustanoveni i důvodové zprávě chybí (v důvodové zprávě se nicméně 

uvádí, že k nevyhovění, resp. nejmenování může dojít „výjimečně z důležitých 

důvodů“). Požadované bližší vymezení důvodů, pro které ministr spravedlnosti 

může ve výběrovém řízení úspěšného uchazeče o funkci vedoucího státního 

zástupce odmítnout, dle názoru MZV přispěje k větší právní jistotě takových 

uchazečů i zamezení/zúžení prostoru pro určitou svévoli při rozhodování o jejich 

jmenování do funkce vedoucího státního zástupce. Skutečnost, že důvod odmítnutí 

má být podle navržené zákonné úpravy obsažen ve vyrozumění, které se má ze 

strany ministra spravedlnosti dostat jak navrhovateli/oprávněnému vedoucímu 

státnímu zástupci, tak osobě, jež byla navržena ke jmenování, toho není 

dostatečnou zárukou.  

Akceptováno 

Důvody, pro které může být návrh 

na jmenování státního zástupce 

do funkce vedoucího státního zástupce 

ministrem spravedlnosti odmítnut (§ 

10a odst. 1 návrhu), budou stanoveny 

v zákoně, přičemž bude uvedeno, že 

ministr má povinnost tento postup 

navrhovateli a kandidátovi na funkci 

písmeně odůvodní. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

obrany 

K bodu 8. [k § 10a odst. 2 písm. a)] 

Požadujeme upravit ustanovení tak, aby předpokladem pro jmenování do funkce 

nejvyššího státního zástupce bylo pouze 10 let ve funkci státního zástupce nebo 

soudce (požadujeme tedy zrušení souběžné podmínky 15 leté právní praxe). 

 

Po vysvětlení připomínka změněna na 

doporučující 

Není nezbytné, aby úprava platná 

pro státní zástupce byla shodná 

s úpravou aplikovanou ve vztahu 
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Odůvodnění 

Podle našeho názoru neexistuje objektivní důvod, aby požadovaná délka právní 

praxe pro jmenování do funkce nejvyššího státního zástupce byla delší než  

u soudců Nejvyššího soudu nebo dokonce delší, než je stanoveno u soudců 

Ústavního soudu (u obou jde o totožnou podmínku – výkon právnické činnosti 

nejméně po dobu 10 let). Obdobná podmínka se neobjevuje ani u funkcionářů 

těchto soudů. 

 

 

k soudcům. Nelze nevidět zcela odlišné 

kompetence, roli a postavení vedoucích 

státních zástupců a předsedů soudů, což 

je markantní zejména u osoby 

nejvyššího státního zástupce, jehož 

práva vůči soustavě státního 

zastupitelství (vydání pokynů obecné 

povahy, kontrola skončené věci aj. – viz 

§ 12 zákona o státním zastupitelství) 

nemá u soudců žádný protějšek, 

nemluvě o jeho odpovědnosti za chod 

celé soustavy. Je proto zcela na místě 

klást na osobu nejvyššího státního 

zástupce vyšší požadavky. 

S mechanickým srovnáváním postavení 

soudců a státních zástupců nelze 

souhlasit. 

Ministerstvo 

obrany 

K bodu 8. (k § 10c odst. 4) 

Důvodová zpráva zmiňuje, že „s ohledem na možné námitky silného vlivu 

exekutivy na výběr funkcionářů státního zastupitelství budou výběrová řízení 

organizována státním zastupitelstvím, kdy po dvou členech budou zastoupeni 

zástupci státního zastupitelství a exekutivy, pátým členem pak ve všech 

výběrových řízeních bude soudce, který zajistí žádoucí vhled „vně“ soustavy“. Už 

ale nedodává, že také soudce, který má být povinně členem výběrové komise, 

jmenuje ministr/yně spravedlnosti. 

Legislativní zajištění již jmenovaným státním zástupcům ochranu před politickým 

tlakem ze strany moci výkonné je pouze jednou stranou mince. Současně musí být 

ale také zaručeno, že samotný výběr vedoucích státních zástupců nebude 

vzbuzovat byť jen subjektivní obavy o zasahování exekutivy do činnosti státního 

Akceptováno jinak 

Návrh byl v této otázce zpracován 

ve variantách, obě dvě varianty přitom 

omezují rizika, kterých se připomínkové 

místo obává. 

Podle jedné varianty je soudce 

jmenován členem výběrové komise 

po dohodě ministra spravedlnosti 

s předsedou soudu, u něhož působí 

státní zastupitelství, jehož vedoucí má 

být podle výsledku výběrového řízení 

jmenován.  
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zastupitelství. Samotná skutečnost, že výběr většiny členů výběrové komise 

podléhá moci výkonné, sama o sobě značí silný vliv exekutivy na výběr vedoucích 

státních zástupců. Navrhovaná úprava tedy podle našeho názoru nepřispěje k 

„oslabení rizika nežádoucího ovlivňování činnosti státního zastupitelství ze strany 

exekutivy“. V tomto ohledu návrh selhává a považujeme jej za rozporný s cílem, 

který si předkladatelka v důvodové zprávě vytyčila. 

V této souvislosti považujeme za logičtější, aby člena výběrové komise – soudce 

jmenoval předseda Nejvyššího soudu.  

 

Odůvodnění 

Smyslem připomínky je zabránit silnému vlivu exekutivy na výběr vedoucích 

státních zástupců a současně upozornit na rozpor mezi důvodovou zprávou a 

návrhem zákona. 

Podle druhé varianty může být pátým 

členem jmenován pouze předseda či 

místopředseda soudu, který se profesně 

věnuje trestnímu soudnictví a byl 

vylosován (čímž je role ministra pouze 

administrativní, je vyloučena jakákoli 

jeho úvaha). 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

obrany 

K rozsahu výběrových řízení na pozici vedoucích státních zástupců  

Navrhujeme vztáhnout mandatorní výběrová řízení také na funkci nejvyššího 

státního zástupce, přičemž složení výběrové komise v daném případě 

ponecháváme k diskuzi. 

Odůvodnění 

S ohledem na postavení a pravomoci nejvyššího státního zástupce by také jeho 

výběr měl podle našeho názoru podléhat výběrovému řízení. Koneckonců také 

v Hodnotící zprávě České republiky skupinou GRECO z 1. 7. 2016: „Prevence 

korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům“ se mimo 

jiné zmiňuje, že proces jmenování zejména nejvyššího státního zástupce má sloužit 

jako prevence rizika nepřípustného politického tlaku související s fungováním 

státního zastupitelství. Způsob výběru nejvyššího státního zástupce má získat 

důvěru veřejnosti a úctu soudních a právních profesí, přičemž součástí procesu 

výběru i nejvyššího státního zástupce by měli být nepolitičtí odborníci. Rozhodnutí 

o jmenování nejvyššího státního zástupce má podle této zprávy rovněž vycházet 

Po vysvětlení byla připomínka 

změněna na doporučující 

Z důvodové zprávy nijak neplyne, 

že cílem předloženého návrhu je 

reagovat na veškerá doporučení 

GRECO. S výběrovým řízením 

na nejvyššího státního zástupce se 

nepočítalo doposud v žádném 

z předkládaných ani připravovaných 

návrhů. S ohledem na to, že státní 

zastupitelství je i nadále podřazeno pod 

moc výkonnou, je výběr osoby 

nejvyššího státního zástupce prováděn 

na úrovni vlády jakožto kolektivního 

orgánu (obdobně jako u vedoucích 

jiných úřadů, kde rovněž neprobíhá 
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z transparentního výběrového řízení (blíže viz bod 160. této hodnotící zprávy).    

Není proto jasné, proč jsou zaváděna povinná výběrová řízení pouze ve vztahu 

k nižším státním zástupcům a proč je nejvyšší státní zástupce z této úpravy 

vyloučen. 

Také není jasné, proč důvodová zpráva o této skutečnosti mlčí. 

 

výběrové řízení). Navíc není zřejmé, jak 

by měla být složena výběrová komise  

a kdo by vybíral její členy.  

Ostatně ani v případě obsazení funkce 

předsedy Nejvyššího soudu není 

v novele zákona o soudech a soudcích, 

která je aktuálně v legislativním 

procesu, počítáno se zavedením 

výběrového řízení.  

Ministerstvo 

obrany 

K čl. II bodům 2. a 3 přechodných ustanovení 

Požadujeme uvést v důvodové zprávě důvody pro odlišné přechodné funkční 

období u nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců na jedné straně 

a ostatních státních zástupců na straně druhé. V opačném případě navrhujeme 

zrušení bodů 2. a 3. přechodných ustanovení a úpravu návětí bodu 4. tak, aby 

zahrnoval také nejvyššího státního zástupce a vrchní státní zástupce. 

Odůvodnění 

Krajským a okresním státním zástupcům jmenovaným v letech 2006 až 2012 končí 

funkční období za 5 let ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Nejvyššímu 

státnímu zástupci a vrchním státním zástupcům, kteří byli v tomto období rovněž 

jmenováni, má funkční období skončit uplynutím 2, resp. 3 let ode dne nabytí 

účinnosti navrhovaného zákona. Pro takové rozlišování postrádáme 

v předkládaném materiálu objektivní důvody. Požadujeme tento rozdíl přesvědčivě 

odůvodnit, případně aby u nejvyššího, resp. vrchních státních zástupců byla 

zavedena stejná přechodná doba jako u krajských a okresních státních zástupců. 

 

Akceptováno jinak  

Návrh bude v této části předložen 

ve variantách: 

První varianta bude vycházet 

z hierarchického nebo též manažerského 

modelu, který reflektuje požadavek, že 

nově jmenovaný nejvyšší a vrchní státní 

zástupce má participovat na výběru 

vedoucích státních zástupců 

bezprostředně nižších státních 

zastupitelství (model obdobný modelu 

uplatněnému u zákona o státní službě; 

naopak není logický model, aby se 

„starý“ nejvyšší státní zástupce podílel 

na výběru nových funkcionářů soustavy 

státního zastupitelství, když za její chod 

již nebude odpovědný).  

Druhá varianta bude vycházet z toho, 

kdy nastoupili vrchní, krajští a okresní 

státní zástupci do svých funkcí.  

Ve vztahu k nejvyššímu státnímu 
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zástupci se v obou variantách z důvodu 

výše uvedeného navrhuje ukončení jeho 

funkčního období ke dni 31. 12. 2023, 

tj. fakticky k obdobnému datu, jako 

bylo navrhováno v návrhu předloženém 

v minulém volebním období, přičemž se 

zohledňuje i situace, kdy by došlo 

k obměně nejvyššího státního zástupce 

ještě před tímto datem tak, aby nově 

jmenovaný nejvyšší státní zástupce měl 

celé sedmileté funkční období.  

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí.  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první, čl. I, bodu 8 

Není jasné, z jakého důvodu má být ministr spravedlnosti oprávněn odmítnout 

návrh na jmenování kandidáta vedoucím státním zástupcem (§ 10c odst. 5), který 

byl předtím vybrán výběrovou komisí, jejíž 3 z 5 členů jsou jmenováni ministrem 

spravedlnosti. Tato úprava tak de facto zakotvuje právo veta ministra 

spravedlnosti, který v konečném výsledku rozhodne o tom, kdo bude jmenován 

vedoucím státním zástupcem, sám (byť se musí jednat o uchazeče, který předtím 

úspěšně prošel výběrovým řízením). 

Možnost odmítnout návrh na jmenování vedoucího státního zástupce není navíc 

v návrhu nijak omezena, což je v rozporu s důvodovou zprávou, která předpokládá 

její využití pouze „výjimečně“ a „z důležitých důvodů“ (str. 8). Žádné takové 

mantinely ovšem nejsou do textu návrhu promítnuty. Stejně tak není v návrhu 

obsažen požadavek písemné formy vyrozumění o odmítnutí návrhu na jmenování 

vedoucího státního zástupce uvedený důvodové zprávě (str. 8).   

S ohledem na výše uvedené požadujeme, aby bylo v ustanovení § 10c odst. 5 

výslovně stanoveno, že ministr spravedlnosti není oprávněn návrh na jmenování 

Částečně akceptováno, ve zbytku 

vysvětleno 

Je zřejmé, že pokud má ministr 

spravedlnosti (minimálně politickou) 

odpovědnost za chod státního 

zastupitelství, měl by mít možnost 

reagovat v situacích, kdy mu je 

navržena ke jmenování do funkce 

vedoucího státního zástupce osoba, 

která nesplňuje záruky pro řádný výkon 

této funkce, tím, že tuto kandidaturu 

neakceptuje. V opačném případě (v 

případě vázanosti návrhem) by celý 

mechanismus jmenování ministrem 

spravedlnosti na návrh příslušného 

vedoucího státního zástupce ztrácel 

smysl. Aby se dostálo legitimním 
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vedoucího státního zástupce podaný na základě výsledků výběrového řízení 

odmítnout. Pokud nebude této připomínce vyhověno, požadujeme v návrhu uvést 

alespoň podmínky, za nichž může ministr spravedlnosti odmítnout návrh na 

jmenování vedoucího státního zástupce, a to v souladu s důvodovou zprávou, tj. 

výjimečně a z důležitých důvodů, a dále požadujeme v návrhu uvést požadavek 

písemné formy vyrozumění ministra spravedlnosti o odmítnutí návrhu na 

jmenování vedoucího státního zástupce, a to například tímto zněním § 10c odst. 5: 

„(5) Ministr spravedlnosti může výjimečně z důležitých důvodů odmítnout návrh 

na jmenování vedoucího státního zástupce podaný na základě výsledků 

výběrového řízení. O odmítnutí takového návrhu ministr spravedlnosti písemně 

vyrozumí s uvedením důvodu navrhovatele a toho, kdo byl navržen ke jmenování.“ 

     

požadavkům na transparentní výběr 

vedoucích státních zástupců, zakotvují 

se nově do celého procesu obligatorní 

výběrová řízení. Nicméně i tak je 

na místě zachovat toto určité „právo 

veta“, kterým by měl ministr 

disponovat, byť – jak se už ostatně 

uvádí v důvodové zprávě – by tohoto 

oprávnění měl využívat zcela 

výjimečně. Důvodem, kdy by mohl 

ministr postupovat podle navrhovaného 

§ 10c odst. 5, jsou situace, kdy má 

ministr za to, že navržená osoba 

nesplňuje předpoklady pro řádný výkon 

této funkce, tj. předpoklady stanovené 

v § 10a odst. 1 návrhu (toto bylo 

do normativního textu doplněno). 

Skutečnost, že daného postupu se bude 

využívat ve zcela výjimečných 

případech a bude složit pouze jako 

pojistka ve zcela mimořádných 

situacích, kdy bude v rámci výběrového 

řízení vybrán kandidát, o jehož 

kvalitách bude mít ministr spravedlnosti 

důvodné pochybnosti, však 

nepovažujeme za vhodné stanovovat do 

zákona pro sporný, resp. žádný 

normativní význam. Tato skutečnost 

bude nicméně zdůrazněna v důvodové 

zprávě. 
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Připomínka byla dále akceptována 

v části, v níž se požaduje doplnění 

písemné formy vyrozumění o důvodech, 

pro které ministr odmítne navrženou 

osobu jmenovat do funkce vedoucího 

státního zástupce. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první, čl. I, bodu 14 

Demonstrativní vymezení činností, které státní zastupitelství a nejvyšší státní 

zástupce mohou vykonávat v rámci provádění potřebných zjištění u orgánů a osob 

[odstavec 5 písm. a)], neshledáváme s ohledem na ústavní princip legality (čl. 2 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod) vhodným, a to tím spíše, že jedním 

z těchto oprávnění má dle návrhu být právo vstoupit do sídla orgánů nebo osob 

anebo do jiných objektů. Takto široce pojatá koncepce oprávnění podle odstavce 5 

písm. a) by tak mohla vést k příliš extenzivnímu výkladu dovolených činností 

v rámci provádění potřebných zjištění ze strany státních zástupců, a ve svém 

důsledku tak k libovůli státní moci. S ohledem na uvedené tedy požadujeme 

činnosti, které mohou být prováděny pro účely výkonu oprávnění podat návrh na 

zahájení řízení podle zvláštního právního předpisu, vyjmenovat v návrhu taxativně. 

 

Vysvětleno 

V návrhu § 14 je stanoveno, že státní 

zastupitelství je oprávněno „provádět 

potřebná zjištění“ (což terminologicky 

koresponduje s oprávněním stanoveným 

v § 12h zákona o státním zastupitelství), 

tj. je vymezeno oprávnění, kterým má 

být státní zastupitelství nově nadáno. 

V závěrečné části věty je pouze 

demonstrativním způsobem vymezeno, 

v čem tato zjištění mohou typicky 

spočívat, což podle našeho názoru 

pouze přispívá k právní jistotě adresátů 

normy. V reakci na připomínky MMR 

nicméně došlo k přehodnocení tohoto 

výčtu a oprávnění vstupu budou 

z návrhu vypuštěna. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první, čl. I, bodu 14 Akceptováno jinak 
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Nepovažujeme za vhodné vymezovat objekty, do nichž mají mít státní zástupci 

podle navrhovaného odstavce 5 písm. a) právo vstupovat, neurčitým výrazem „jiné 

objekty“, neboť pod takové demonstrativní vymezení by bylo možné řadit i obydlí 

osob uvedených v § 15 odst. 3, což by však bylo za navrhovaných podmínek 

výkonu tohoto oprávnění, kdy pro vstup do stanovených prostor postačuje, pouze 

je-li to potřebné s ohledem na povahu zjišťovaných skutečností, v rozporu s čl. 12 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Proto požadujeme buď vypustit slova 

„anebo do jiných objektů“, anebo jasně stanovit, za jakých podmínek lze vstupovat 

do obydlí osob, a to tak, aby byl dodržen čl. 12 odst. 3 Listiny.  

Viz vypořádání předchozí připomínky. 

Připomínkové místo s tímto  

způsobem vypořádání souhlasí. 

 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první, čl. I, bodu 40 

Pokud jde o navrhované rozšíření možnosti zastupovat státního zástupce právním 

čekatelem i na oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství, je navrhované 

ustanovení (věta druhá § 33 odst. 7) zcela nedostatečné, a to z těchto důvodů: 

 návrh vypouští výslovnou možnost pověřit právního čekatele zastupováním 

státního zástupce v trestním řízení, aniž by jej však nahrazoval obdobným 

ustanovením lišícím se pouze jeho širším dosahem tak, aby zahrnoval i oblast 

netrestní působnosti státního zastupitelství, jak je záměrem předkládaného 

návrhu; možnost zastupovat státního zástupce v řízení (dle stávající úpravy 

v trestním řízení) totiž z věty první, která upravuje oprávnění právního čekatele 

provádět toliko jednoduché úkony (vyjmenované ve vyhlášce č. 23/1994 Sb.) 

a administrativní činnost, neplyne, a navrhované znění věty druhé, které již 

rovnou omezuje možnost zastupování právním čekatelem jen na řízení před 

okresním soudem, je pro jednoznačné zakotvení možnosti pověřit právního 

čekatele zastupováním státního zástupce v řízeních nedostatečné,  

 v důsledku vypuštění formulace výslovně umožňující pověřit právního čekatele 

zastupováním státního zástupce v trestním řízení vyznívá navrhované znění 

věty druhé tak, že právní čekatel by mohl státního zástupce zastupovat v rámci 

trestního řízení až ve fázi řízení před soudem, nikoliv i ve fázi předcházející 

(např. při vazebním zasedání apod.), což patrně nebylo úmyslem předkladatele 

Akceptováno 

Ve smyslu uplatněné připomínky došlo 

k přeformulování textu. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 
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deklarujícího naopak ambici rozšířit výčet úkonů prováděných právními 

čekateli,  

 navrhované znění věty druhé již neomezuje možnost pověřit právního čekatele 

zastupováním jen na jednotlivé úkony, jako tomu bylo dosud, což by však 

mohlo být vnímáno jako kolizní s oprávněním právního čekatele vykonávat jen 

jednoduché úkony podle věty první předmětného ustanovení, kdy podle 

komentářové literatury se podmínka, že se musí jednat o jednoduchý úkon, 

vztahuje i na úkony, při nichž se může dát státní zástupce zastoupit právním 

čekatelem v trestním řízení (viz Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: 

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010, 

s. 348). 

V návaznosti na výše uvedené požadujeme větu druhou navrhovaného znění § 33 

odst. 7 upravit, a to například větou v tomto znění: „V trestním a jiném řízení 

vedeném orgánem veřejné moci může státní zástupce pověřit právního čekatele, 

aby jej zastupoval při jednotlivém úkonu tohoto řízení; v řízení před soudem se 

může státní zástupce dát zastoupit právním čekatelem jen v řízení před okresním 

soudem.“ 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části první, čl. I., bodu 8. (§ 10a odst. 2): 

Stanovená délka výkonu právní praxe, resp. délka praxe ve funkci státního 

zástupce není v důvodové zprávě vysvětlena – není odůvodněno, jakým způsobem 

se dospělo zrovna k těmto číslům a jaký dopad může takto stanovený předpoklad 

mít na omezení okruhu kandidátů, ze kterých by vedoucí státní zástupce mohl být 

jmenován, když by mohlo dojít k jeho nepřiměřenému omezení. Stanovení 

konkrétní délky jako předpokladu pro jmenování do funkce vedoucího státního 

zástupcem by tak mělo být řádně odůvodněno a podloženo daty s uvedením 

dopadu na okruh kandidátů. 

 

Akceptováno 

Důvodová zpráva byla doplněna. 

Navrhovaná minimální praxe státního 

zástupce, která je nezbytným 

předpokladem pro výkon funkce 

vrchního, krajského nebo okresního 

státního zástupce, vychází již 

ze současné platné a aplikované dohody 

mezi vedoucími státními zástupci 

a ministrem spravedlnosti, dochází tedy 

pouze k tomu, že se tyto požadavky 

přesouvají na úroveň zákona. Oproti 
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stávající praxi se tudíž nic nemění. 

Na osobu nejvyššího státního zástupce 

se pak kladou o něco větší nároky 

než na osobu vrchního státního 

zástupce. 

Za této situace, když se na současném 

faktickém stavu nic nemění, a přitom 

tento stav nevykazuje známky 

dysfunkčnosti, nepovažujeme za 

nezbytné vytváření jakýchkoli 

dopadových analýz, není ani zřejmé, co 

by mělo být předmětem takové analýzy 

(navíc by bylo možné pouze zhodnotit 

počet osob, které mají potřebnou délku 

praxe; z nich ale jenom zlomek bude 

mít zájem o výkon funkce vedoucího 

státního zástupce). 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části první, čl. I., bodu 8. (§ 10c odst. 4): 

Není řádně odůvodněno, z jakého důvodu by měl ministr spravedlnosti jmenovat 3 

členy výběrové komise, což při celkovém počtu 5 členů povede k jednoznačnému 

vychýlení rovnováhy při volbě členů komise na stranu ministra spravedlnosti 

a zůstane tak zachován velmi silný vliv ministra spravedlnosti na volbu vedoucích 

státních zástupců v rozporu s deklarovanými cíli novely. Pro členy komise 

jmenované ministrem spravedlnosti, u kterých není předpoklad býti soudcem, ale 

jako členy komise jmenované tím, kdo je oprávněn podat návrh na jmenování 

vedoucího státního zástupce a nejvyššího státního zástupce nejsou zároveň 

stanoveny žádné kvalifikační požadavky pro jejich jmenování. Ustanovení by pak 

Akceptováno jinak 

Požadavek, aby nikdo nejmenoval více 

než polovinu členů komise, znamená 

buď zvolit sudý počet členů, což může 

v praxi vést k patovým situacím, nebo 

jednoho člena jmenovat někým jiným 

než ministrem či státním 

zastupitelstvím. Vzhledem k tomu, že 

žádný jiný subjekt není bezprostředně 

zainteresovaný na fungování státního 
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mohlo vést ke značné libovůli při tvorbě komise. Požadujeme tedy upravit 

jmenování členů komise tak, aby nikomu nebyla dána možnost jmenovat více jak 

polovinu členů výběrové komise a rovněž stanovit kvalifikační požadavky pro 

jednotlivé členy výběrové komise. 

 

zastupitelství, a hlavně nenese 

odpovědnost za jeho chod, nejeví se tato 

varianta jako vhodná.  

Návrh byl v této otázce zpracován 

ve variantách, obě dvě varianty přitom 

omezují rizika, kterých připomínkové 

místo obává. 

Podle první varianty je soudce 

jmenován členem výběrové komise 

po dohodě ministra spravedlnosti 

s předsedou soudu, u něhož působí 

státní zastupitelství, jehož vedoucí má 

být podle výsledku výběrového řízení 

jmenován.  

Podle druhé varianty může být pátým 

členem jmenován pouze předseda či 

místopředseda soudu, který se profesně 

věnuje trestnímu soudnictví, a byl 

vylosován (čímž je role ministra pouze 

administrativní, je vyloučena jakákoli 

jeho úvaha). 

Stanovovat kvalifikační předpoklady 

pro všechny členy komise 

nepovažujeme za vhodné – je 

odpovědností a zájmem ministra 

i nadřízeného vedoucího státního 

zástupce či nejvyššího státního 

zástupce, aby byli vybráni 

co nejkvalitnější kandidáti, tj. aby byla 

i fundovaným způsobem obsazena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFBACJ81)



12 

 

výběrová komise. Ostatně v právním 

řádu ani nebývá příliš obvyklé, že by 

zákon přímo stanovil požadavky na 

členy výběrové komise (viz např. zákon 

o státní službě, o úřednicích 

samosprávných územních celků).  

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části první, čl. I., bodu 12.:  

Je proti procesní samostatnosti státních zástupců, aby Nejvyšší státní zastupitelství 

ingerovalo do živých řízení a seznamovalo se tak fakticky s veškerým spisovým 

materiálem ke každé věci, která mu bude postoupena. Ani v trestním řádu 

neexistuje obdobná pravomoc zásahu Nejvyššího státního zastupitelství 

do běžících řízení (vzdáleně obdobné je pouze doručování usnesení po nabytí 

právní moci NSZ). Ustanovení nepřiměřeným způsobem omezuje samostatnost při 

výkonu funkce státních zástupců a umožňuje Nejvyššímu státnímu zastupitelství 

zásadním způsobem se seznamovat a vstupovat do živých řízení. Požadujeme toto 

ustanovení zrušit bez náhrady. 

 

Vysvětleno 

Důvodem návrhu na doplnění zákona 

o § 12f je současný neudržitelný stav 

nezměnitelnosti nezákonných příkazů 

státních zastupitelství. Nelze je změnit 

ani zrušit pokynem dohledového 

státního zastupitelství. Žádný zákon 

nestanoví nástroj, kterým by bylo 

možné dosáhnout zrušení nezákonného 

příkazu. Tyto příkazy a nařízení jsou 

závazné pro jejich adresáty, ti jsou 

povinni je provést bezodkladně (viz 

např. § 78 odst. 3 zákona č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, 

a shodná ustanovení v dalších 

předpisech, podle nichž se vykonává 

dozor v zařízeních, kde je ze zákonem 

stanovených důvodů omezována osobní 

svoboda).  

Navrhovaná změna na uvedeném nic 

nemění, nijak se nedotýká povinnosti 
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vydaný příkaz či nařízení respektovat. 

Ostatně tyto příkazy nenabývají žádné 

formální právní moci, nelze je napadat 

žádnými opravnými prostředky apod., 

neboť nejsou vydávány v trestním 

řízení, ale jde o opatření sui generis 

vydávaná v rámci netrestní působnosti 

státního zastupitelství. Nově zaváděné 

oprávnění nejvyššího státního zástupce 

tudíž nelze považovat za „zásah 

do živých věcí“. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části první, čl. I., bodu 14. (§ 14 odst. 5 písm. a)): 

Dle našeho názoru se navrhuje přílišné rozšíření pravomocí státního zastupitelství 

(stanovuje se oprávnění pro státní zastupitelství a nejvyššího státní zástupce 

provádět potřebná zjištění u uvedených orgánů a osob), které není řádně 

odůvodněno, a to i vzhledem k povaze řízení, kterých se dané oprávnění má týkat. 

Dané ustanovení je neurčité a bez rámce vymezení působnosti, a to zejména 

vzhledem k úpravě, která stanoví „a to i nad rámec oprávnění vyplývajících 

z odstavců 1 a 2,“ nebo „do jiných objektů, pokud je to s ohledem na povahu 

zjišťovaných skutečností potřebné“. Požadujeme toto ustanovení upravit 

a konkretizovat nebo případně zrušit bez náhrady. 

 

Vysvětleno 

Formulace napadeného ustanovení 

odpovídá formulacím z předchozích 

opakovaně posuzovaných návrhů 

zákona o státním zastupitelství 

z minulého i předminulého volebního 

období. Důvody, které nás vedou 

k opakovanému předkládání této 

změny, jsou popsány v důvodové 

zprávě – jde o zajištění podmínek pro 

výkon netrestní působnosti státního 

zastupitelství, teprve až po uzákonění 

tohoto nástroje bude moci být netrestní 

působnost státního zastupitelství 

vykonávána pravidelně a nezávisle 

na nahodilých poznatcích, jako je tomu 

nyní. Jestliže by státní zastupitelství 
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nemělo nástroje pro aktivní vyhledávání 

poznatků pro výkon své působnosti, pak 

by bylo legitimní zvážit, zda za tohoto 

stavu má smysl vůbec zatěžovat státní 

zastupitelství netrestními působnostmi 

spočívajícími v podávání návrhu soudu 

na zahájení řízení. 

Podle současné úpravy jsou státní 

zastupitelství odkázána na externí 

podněty, přičemž k jejich prověření pak 

mohou sloužit oprávnění uvedená v § 

14 odst. 1 a 2. To je ale nepostačující, 

neboť tato ustanovení nejsou 

dostatečným podkladem pro vlastní 

vyhledávací činnost státního 

zastupitelství. Účelem navrhovaného 

odstavce 5 je prověřovat na místě 

samém podklady, z nichž by státní 

zástupce vybral případy využitelné pro 

výkon vlastní netrestní působnosti 

státního zastupitelství, tj. pro podání 

žaloby nebo návrhu na zahájení řízení, 

k nimž je podle zákona oprávněn. Podle 

současného právního stavu si může 

státní zastupitelství vyžádat spis, 

ale musí vědět, který spis. Konkretizace 

spisu je možná pouze tehdy, provádí-li 

státní zastupitelství šetření na základě 

podnětu osoby, která se domáhá již 

v konkrétní věci výkonu působnosti 

státního zastupitelství, popř. na základě 
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poznatku vytěženého z výkonu trestní 

působnosti. Jenže státní zastupitelství je 

povinno vykonávat svoji působnost 

nejen na základě externích podnětů, ale 

na základě stavu zákonnosti, který 

výkon působnosti státního zastupitelství 

vyžaduje. K tomu účelu si nemůže 

vyžádat zaslání veškerých podkladů 

z oblasti své působnosti za určitý rok 

nebo léta, aby je mohlo přezkoumat 

z toho hlediska, zda jsou splněny 

podmínky k podání návrhu soudu. Proto 

je navrhováno uzákonění metody 

zjišťování skutkového stavu tím, že se 

státní zástupce přímo dostaví k orgánům 

a osobám v ustanovení uvedeným, aby 

na místě mohl podklady vyhledat (ze 

spisů předložených na místě samém na 

vyžádání státního zástupce). Rozdíl 

navrhovaného odstavce 5 písm. a) od 

platného odstavce 1 spočívá v tom, že 

podle odstavce 1 lze nahlížet pouze 

do konkrétního spisu, zatímco podle 

navrhovaného odst. 5 písm. a) by teprve 

ze spisů (konkrétně předem neurčených) 

státní zástupce zjišťoval spis využitelný 

pro výkon netrestní působnosti, takže by 

nebyl závislý např. na označení tohoto 

případu podatelem podnětu, ale 

působnost by vykonával z vlastní 

iniciativy. 
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Poukaz na to, že požadavek 

na umožnění provádění potřebných 

zjištění je nepřiměřený vzhledem 

k povaze řízení, kterých se dané 

oprávnění má týkat, je třeba odmítnout 

– státní zastupitelství je pověřeno 

výkonem netrestní agendy v případech, 

ve kterých to vyžaduje veřejný zájem 

(primární účelem státního zastupitelství 

je ochrana veřejného zájmu ve věcech 

svěřených mu zákonem – viz § 1 dost. 1 

zákona o státním zastupitelství), 

tj. státní zastupitelství vykonává své 

kompetence pouze tam, kde 

zákonodárce považuje jeho ingerenci za 

nezbytnou pro ochranu veřejného 

zájmu. Těžko pak lze namítat, že pokud 

má na jednu stranu vystupovat na 

ochranu veřejného zájmu, na druhou 

stranu nemůže provádět příslušná 

zjištění, která mu vůbec umožní tuto 

agendu řádně vykonávat.      

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části první, čl. II., bodům 2., 3, a 4:  

Není vysvětlen důvod pro rozdílný konec funkčního období jednotlivých 

vedoucích státních zástupců po dni nabytí účinnosti návrhu zákona na základě 

toho, u kterého stupně jsou vedoucími státními zástupci jmenováni. Požadujeme, 

aby došlo k relevantnímu doplnění důvodové zprávy v tomto směru nebo ke 

Akceptováno jinak 

Návrh bude v této části předložen 

ve variantách: 

Návrh bude v této části předložen 

ve variantách: 
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sjednocení konce funkčního období pro všechny vedoucí státní zástupce bez 

ohledu na jejich zařazení dle stupně státního zastupitelství. 

 

První varianta bude vycházet 

z hierarchického nebo též manažerského 

modelu, který reflektuje požadavek, že 

nově jmenovaný nejvyšší a vrchní státní 

zástupce má participovat na výběru 

vedoucích státních zástupců 

bezprostředně nižších státních 

zastupitelství (model obdobný modelu 

uplatněnému u zákona o státní službě; 

naopak není logický model, aby se 

„starý“ nejvyšší státní zástupce podílel 

na výběru nových funkcionářů soustavy 

státního zastupitelství, když za její chod 

již nebude odpovědný).  

Druhá varianta bude vycházet z toho, 

kdy nastoupili vrchní, krajští a okresní 

státní zástupci do svých funkcí.  

Ve vztahu k nejvyššímu státnímu 

zástupci se v obou variantách z důvodu 

výše uvedeného navrhuje ukončení jeho 

funkčního období ke dni 31. 12. 2023, 

tj. fakticky k obdobnému datu, jako 

bylo navrhováno v návrhu předloženém 

v minulém volebním období, přičemž se 

zohledňuje i situace, kdy by došlo 

k obměně nejvyššího státního zástupce 

ještě před tímto datem tak, aby nově 

jmenovaný nejvyšší státní zástupce měl 

celé sedmileté funkční období.  

V tomto smyslu byla doplněna  

i důvodová zpráva. 
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Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části první, čl. II., bodu 5.: 

Podmínka zákazu opakování výkonu funkce by se měla vztahovat až na vedoucí 

státní zástupce jmenované podle návrhu zákona, a to zejména v případě, pokud by 

nedošlo ke sjednocení konce funkčního období pro všechny vedoucí státní 

zástupce dle výše uvedené připomínky. V opačném případě by bylo rozdílně 

zacházeno s nejvyšším státním zástupcem a vrchním státním zástupcem. 

Důvodová zpráva se touto skutečností nezabývá. Z toho důvodu požadujeme dané 

ustanovení upravit tak, že zákaz opakování výkonu funkce se vztahuje až 

na vedoucí státní zástupce jmenované po účinnosti návrhu zákona, případně 

požadujeme, aby došlo k relevantnímu doplnění důvodové zprávy v tomto směru. 

Vysvětleno 

Smyslem omezení opakování výkonu 

funkce je zabránění vzniku určitých 

místních vazeb a působení vnějších 

vlivů, proto je třeba tento zákaz 

vztáhnout i na stávající vedoucí státní 

zástupce. Toto bylo doplněno do 

důvodové zprávy. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části druhé, čl. III, bod 19 (§ 24) 

Podle stávající právní úpravy dochází k zahlazení kárného provinění 5 let 

od právní moci rozhodnutí od uložení kárného opatření. Předkladatel navrhuje 

snížení stávající lhůty na 2 roky. Nesouhlasíme s navrhovanou změnou, neboť 

povede ke snížení odpovědnosti dotčených sob.   

Akceptováno   

Návrh změny délky doby potřebné pro 

zahlazení kárného provinění byl 

z návrhu vypuštěn.  

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona, části třetí, čl. IV.:  

Důvodová zpráva řádně neodůvodňuje posunutou účinnost zákona. S ohledem 

na materiálem uváděné požadavky na zvýšení nezávislosti státního zastupitelství 

na moci výkonné, by účinnost zákona mohla být stanovena co nejdříve.  

Akceptováno 

Účinnost návrhu bude stanovena 15. 

dnem následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 8 – k § 10c odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb.: 

Dle důvodové zprávy ministr spravedlnosti nemusí státního zástupce, který byl 

ve výběrovém řízení vybrán a navržen ke jmenování, jmenovat. Z navrhovaného 

znění § 10c však tato skutečnost neplyne, požadujeme ji v zájmu zachování právní 

Vysvětleno 

Je zřejmé, že pokud má ministr 

spravedlnosti (minimálně politickou) 

odpovědnost za chod státního 
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jistoty adresátů normy jasně stanovit i v normativním textu. 

V této souvislosti požadujeme také vyjasnit, jaké důvody mohou ministra 

spravedlnosti vést k tomu, že nevyhoví návrhu na jmenování vedoucího státního 

zástupce.   

 

zastupitelství, měl by mít možnost 

reagovat v situacích, kdy mu je 

navržena ke jmenování do funkce 

vedoucího státního zástupce osoba, 

která nesplňuje záruky pro řádný výkon 

této funkce, tím, že tuto kandidaturu 

neakceptuje. V opačném případě 

(v případě vázanosti návrhem) by celý 

mechanismus jmenování ministrem 

spravedlnosti na návrh příslušného 

vedoucího státního zástupce ztrácel 

smysl. Aby se dostálo legitimním 

požadavkům na transparentní výběr 

vedoucích státních zástupců, zakotvují 

se nově do celého procesu obligatorní 

výběrová řízení. Nicméně i tak je 

na místě zachovat toto určité „právo 

veta“, kterým by měl ministr 

disponovat, byť – jak je zdůrazněno 

v důvodové zprávě – by tohoto 

oprávnění měl využívat zcela 

výjimečně. Důvodem, kdy by mohl 

ministr postupovat podle navrhovaného 

§ 10c odst. 5, jsou situace, kdy má 

ministr za to, že navržená osoba 

nesplňuje předpoklady pro řádný výkon 

této funkce. Důvody, pro které může být 

návrh na jmenování státního zástupce 

do funkce vedoucího státního zástupce 

odmítnut, budou stanoveny v zákoně. 

V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že by 
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mělo jít o výjimečný postup, kdy má 

ministr relevantní poznatky, že daný 

kandidát nesplňuje předpoklady pro 

řádný výkon funkce dle § 10a zákona.  

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 8 – k § 10c odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb.: 

Požadujeme upravit způsob stanovení členů výběrové komise, neboť konstrukci, 

že ministr spravedlnosti jmenuje 3 z 5 členů, lze považovat za poměrně 

nevyváženou. S ohledem na zachování transparentnosti a nezávislosti průběhu 

výběrového řízení bychom považovali za vhodné, aby pátého člena výběrové 

komise ze soudců vybírala jiná osoba, resp. byl určován jiným způsobem. 

 

Akceptováno jinak 

Návrh byl v této otázce zpracován 

ve variantách, obě dvě varianty přitom 

omezují rizika, kterých připomínkové 

místo obává. 

Podle první varianty je soudce 

jmenován členem výběrové komise 

po dohodě ministra spravedlnosti 

s předsedou soudu, u něhož působí 

státní zastupitelství, jehož vedoucí má 

být podle výsledku výběrového řízení 

jmenován.  

Podle druhé varianty může být pátým 

členem jmenován pouze předseda či 

místopředseda soudu, který se profesně 

věnuje trestnímu soudnictví, a byl 

vylosován (čímž je role ministra pouze 

administrativní, je vyloučena jakákoli 

jeho úvaha). 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 14 – k § 14 odst. 5 písm. b) a c) zákona č. 283/1993 Sb.: Vysvětleno 
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Předmětná ustanovení jsou dle předkladatele zakotvována z důvodu absence 

účinných prostředků určených státním zastupitelstvím k odhalování případů 

v mimotrestní oblasti. Rozsah uplatňování netrestní působnosti je v současné době 

ve svých důsledcích v režii jiných subjektů (autorů podnětů) nebo je výsledkem 

nahodilého setkání státního zástupce s takovým poznatkem při výkonu své 

působnosti na úseku trestním. 

V této souvislosti podotýkáme, že státní zastupitelství jsou kontrolními orgány 

[srov. § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „kontrolní řád“) ve spojení s § 12c až 12e zákona 

o státním zastupitelství], na které dopadá procesní úprava kontrolní řádu, a tudíž 

jsou vázáni jeho § 25 a násl. o spolupráci kontrolních orgánů.  

Ustanovení § 25 odst. 4 kontrolního řádu stanoví, že kontrolní orgán předá svá 

zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti 

činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné 

nedostatky. S ohledem na dikci § 25 odst. 4 kontrolního řádu máme za to, 

že ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) a c) návrhu je nadbytečné a je způsobilé mít 

za následek vznik duplicitní právní úpravy. Požadujeme tedy předmětnou úpravu 

vypustit, popř. tyto skutečnosti náležitě vyjasnit. 

 

Podle § 1 odst. 1 kontrolního řádu 

„tento zákon upravuje postup orgánů 

moci výkonné, orgánů územních 

samosprávných celků, jiných orgánů 

a právnických nebo fyzických osob, 

pokud vykonávají působnost v oblasti 

veřejné správy (dále jen „kontrolní 

orgán“), při kontrole činnosti orgánů 

moci výkonné, orgánů územních 

samosprávných celků, jiných orgánů, 

právnických a fyzických osob (dále jen 

„kontrolovaná osoba“).“ 

Podmínkou sine qua non, aby šlo 

o kontrolu podle tohoto zákona, je to, 

že orgán moci výkonné (kterým státní 

zastupitelství také je) bude vykonávat 

působnost v oblasti veřejné správy. 

Státní zastupitelství ale nevykonává 

působnost v oblasti veřejné správy, a to 

ani při výkonu trestní, ani při výkonu 

netrestní působnosti. Kdyby tomu tak 

bylo, stal by se ze státního zastupitelství 

závislý orgán v resortním systému 

veřejné správy, což není. Nic na tom 

nemění ani ustanovení § 12c až 12e 

zákona o státním zastupitelství, na která 

připomínkové místo odkazuje – tato 

ustanovení vymezují vnitřní vztahy 

v soustavě státního zastupitelství (tzv. 

vnitřní a vnější dohled), tj. řídící 
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oprávnění vedoucího státního zástupce 

a nadřízeného státního zástupce. Podle 

našeho názoru se kontrolní řád na 

činnost státního zastupitelství 

nevztahuje (resp. vztahuje se pouze při 

výkonu kontroly ve věcech správy dle 

§ 13a a násl.). 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 41 – k § 42 zákona č. 283/1993 Sb.: 

Novelizaci ustanovení § 42 si podle důvodové zprávy vyžádala především praxe, 

když přestože soud žalobě státního zastupitelství na určení neplatnosti smlouvy 

o převodu nemovité věci vyhoví, jeho rozsudek neplní funkci vkladové listiny, 

protože neobsahuje údaj o tom, komu svědčí vlastnické právo. Navrhuje se, aby 

namísto žaloby o neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví za podmínek 

stanovených v § 42 zákona o státním zastupitelství bylo státnímu zastupitelství 

svěřeno oprávnění podávat žalobu na určení vlastnictví k hmotné věci převodce, 

který uzavřel smlouvu o převodu vlastnického práva k hmotné věci. 

Citované ustanovení představuje specifické oprávnění, jímž disponuje státní 

zástupce, jenž může podat „návrh na zahájení občanského soudního řízení 

o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání 

nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků“, které je 

aplikovatelné (mimo jiné) při převodu věcí ve vlastnictví územních 

samosprávných celků. 

V podmínkách dozoru a kontroly územních samosprávných celků při nakládání 

s majetkem územního samosprávného celku je třeba schválit řadu majetkoprávních 

dispozic, mezi něž patří nejen převody hmotných věcí (movitých či nemovitých 

věcí), ale rovněž převod práva stavby (tedy věci nehmotné) a smluvní zřízení práva 

stavby k pozemku ve vlastnictví územního samosprávného celku, které náleží 

Akceptováno  

Ustanovení § 42 bylo upraveno tak, aby 

se žalobní oprávnění vztahovalo 

i na právo stavby. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 
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do vyhrazené pravomoci zastupitelstva srov. § 85 písm. m) obecního zřízení, 

§ 36 písm. n) krajského zřízení a § 59 odst. 3 písm. q) zákona o hlavním městě 

Praze a u něhož je stanovena povinnost zveřejnění záměru (srov. § 39 odst. 1 

obecního zřízení, § 18 odst. 1 krajského zřízení a § 36 odst. 1 zákona o hlavním 

městě Praze). Nezveřejnění záměru, či absence příslušného usnesení zastupitelstva 

má za následek neplatnost uzavřené smlouvy. Považujeme proto za nevhodné 

zužovat žalobní oprávnění jen na převody vlastnictví ohledně hmotné věci, neboť 

tím nastává nedůvodné vyloučení práva stavby coby věci nehmotné. V daném 

smyslu požadujeme ustanovení upravit. 

ÚOOÚ V článku I bodu 27 (§ 26a)  

se slova „státního zástupce, jeho manžela, partnera, dítěte a rodičů“ nahrazují 

slovy „manžela, partnera, dítěte a rodičů státního zástupce“. 

Odůvodnění: 

Státní zástupci jsou jako veřejní funkcionáři pod dozorem veřejnosti, cf. nález ÚS 

z 15. 11. 2010 o soudcích a státních zástupcích v KSČ, sp. zn. I. ÚS 517/10. 

Je proto v rozporu s tímto principem, aby zde byla možnost pracovat v režimu 

utajení. Na druhou stranu je plně pochopitelná zvýšená ochrana rodinných 

příslušníků, kteří veřejnými funkcionáři nejsou. Důvodová zpráva je dosti kusá 

a zasloužila by si podstatné rozšíření, aby lépe objasnila záměr předkladatele. 

K tomu více níže. 

 

Vysvětleno 

Tzv. evidenční ochrana státních 

zástupců nespočívá v tom, že by jim 

bylo umožněno pracovat v režimu 

utajení, nýbrž v monitorování přístupu 

k informacím o nich jakožto 

o evidenčně chráněných osobách 

a v následném vyhodnocování záznamů 

o poskytnutí a využití těchto informací. 

Evidenční ochranou se tedy rozumí 

monitorování přístupů k informacím 

týkajícím se evidenčně chráněných osob 

za účelem efektivního předcházení 

jejich ohrožení (nebo týkajících se osob, 

které policie pohřešuje nebo hledá, což 

však nebude případ státních zástupců). 

Nejde o to, aby byly údaje o státních 

zástupcích z příslušných evidencí 

vyškrtnuty nebo pozměněny, nýbrž je 

třeba disponovat přehledem o nakládání 

s nimi, vyvstávají-li pro to vážné 
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důvody. Toto opatření tak nic nemění 

na tom, že státní zástupci jako veřejní 

funkcionáři budou i nadále pod 

dozorem veřejnosti. 

Připomínkové místo s tímto 

způsobem vypořádání souhlasí. 

ÚOOÚ K důvodové zprávě  

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nutné přepracovat.   

Odůvodnění: 

Nelze souhlasit se závěry navrhovatele, že návrh v oblasti ochrany soukromí 

i v oblasti ochrany osobních údajů stávající úpravu nikterak nemění. V DPIA je 

nutné zahrnout a podrobně popsat především bod 27 návrhu (§ 26a), jenž navrhuje 

zakotvit tzv. evidenční ochranu. Ve zvláštní části důvodové zprávy navrhovatel sám 

správně konstatuje, že se jedná o nový institut, nicméně ho blíže nikterak 

nevysvětluje. Navrhovatel by měl zejména doplnit jakých osobních údajů 

a v jakých systémech by se ochrana měla týkat a blíže popsat její základní 

principy. Stejně tak by bylo vhodné provést test proporcionality navrhované 

zvýšené ochrany soukromí a osobních údajů státních zástupců, jakožto veřejných 

činitelů a transparentností jejich činnosti. 

Tam kde je to v případně tohoto návrhu vhodné a možné lze doporučit postupovat 

podle návodu pro tvorbu DPIA dostupného zde https://www.uoou.cz/navod-k-

posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-

5344 

Akceptováno 

Důvodová zpráva byla rozšířena o popis 

evidenční ochrany a důvody pro její 

zavedení. 

 

Zmocněnec pro 

lidská práva 

Nad rámec návrhu – K zavedení dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro 

zajištění cizinců, přijímacích střediscích, zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a zdravotnických ústavech 

Navrhuji doplnit ustanovení o dozorovém oprávnění státního zástupce do zákona 

Připomínkové místo po vysvětlení od 

připomínky odstoupilo.  

Připomínka jde nad rámec návrhu, 

přičemž se v ní navrhuje rozšíření 
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o pobytu cizinců ohledně zařízení pro zajištění cizinců, do zákona o azylu ohledně 

přijímacích středisek, do zákona o sociálně-právní ochraně dětí ohledně zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc a do zákona o zdravotních službách ohledně 

poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých je vykonávána hospitalizace pacienta 

bez souhlasu dle § 38 odst. 1 písm. a) bodu 1. a bodu 3., písm. b) zákona 

č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. 

Smyslem zavedení dozoru státního zastupitelství v zařízeních pro zajištění cizinců, 

přijímacích střediscích, zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a zdravotnických ústavech je v první řadě naplnění závazků plynoucích 

z mezinárodních smluv, které postihují mučení a špatné zacházení (především 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluva OSN 

proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo 

trestání). Naplnění těchto závazků bude realizováno zakotvením nezávislého 

efektivního dozoru nad zacházením s osobami, které jsou umístěni v těchto 

zařízeních, a nad dodržováním právních předpisů (podobně jako v jiných místech, 

kde dochází k omezení osobní svobody a kde již dnes státní zastupitelství dozor 

vykonává, např. ve věznicích). Z hlediska ochrany lidských práv je velmi důležité, 

aby ve všech místech omezení osobní svobody byl k dispozici dozor orgánu, který 

je nezávislý na provozovateli zařízení a který může přikázat odstranit zjištěné 

nedostatky či propuštění nezákonně zadržené osoby (na rozdíl od veřejného 

ochránce práv).   

K těmto závěrům dospěl i Evropský soud pro lidská práva a ve svém podnětu 

z roku 2016 doporučila rozšíření dozoru státního zastupitelství na další místa 

omezení osobní svobody i Rada vlády pro lidská práva. Na dlouhodobou potřebu 

zavedení účinného pravidelného nezávislého dozoru nad zacházením v zařízeních 

s omezením svobody upozornila i Veřejná ochránkyně práv. Tento dozor 

doporučila svěřit právě státnímu zastupitelství v souladu se zákonným zmocněním 

provádět dozor nad dodržováním právním předpisů v místech omezení svobody. 

Dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného 

oprávnění omezována osobní svoboda, je státnímu zastupitelství svěřen na základě 

předkládaného návrhu o novely dalších 

předpisů, které s materií, která je 

předmětem navrhované úpravy, 

nesouvisí. 

Navrhuje se konkrétně k novele zákona 

o státním zastupitelství a k novele zák. 

č. 7/2002 Sb. připojení novel zákona 

o pobytu cizinců, o azylu 

a o zdravotních službách, a to 

za situace, kdy obdobné návrhy byly 

odmítnuty Poslaneckou sněmovnou 

(tisk 203) a k obdobnému návrhu 

(ve vztahu k novele zákona 

o specifických zdravotních službách) 

zaujala tato vláda negativní stanovisko 

(tisk 521), přičemž důvody, pro které se 

vláda takto vyjádřila, se dají vztáhnout 

i na novelizaci zákona o zdravotních 

službách, které připomínkové místo 

požaduje.  

Navržená úprava je podstatnou změnou, 

která s sebou přináší nemalé finanční 

náklady, které nelze pokrýt v rámci 

rozpočtové kapitoly Ministerstva 

spravedlnosti. Samo státní zastupitelství 

není personálně a administrativně 

schopno v rámci stávající kapacity 

pokrýt takové navýšení agendy.  
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ustanovení § 4 odst. 1 b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Jedná se 

o působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti, jejímž cílem je ochrana 

veřejného zájmu. Veřejný zájem zde může být spatřován v zájmu na dodržování 

lidských práv v zařízeních, kde dochází k omezení osobní svobody a na zachování 

důstojnosti osob, které jsou v těchto zařízeních proti své vůli drženy. Současně lze 

veřejný zájem spatřovat i v samotné ochraně práva na osobní svobodu. Ustanovení 

ukládá státnímu zastupitelství vykonávat za podmínek a způsobem stanoveným 

zákonem dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává 

vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná 

nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění 

omezována osobní svoboda. Státní zastupitelství tento dozor vykonává pouze 

v případě, pokud ho k tomu zmocňuje jiný zákon, který mu dále blíže vymezuje 

předmět a podmínky tohoto dozoru. Přestože tedy existuje zákonný předpoklad 

pro to, aby dozor státního zastupitelství byl vykonáván i v dalších místech, v nichž 

dochází k omezování osobní svobody umístěných osob, vzhledem k absenci 

speciální právní úpravy tento dozor státní zastupitelství v současné době 

nevykonává a ani vykonávat nemůže. 

Navrhuji doplnění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a analogicky 

zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v následující podobě: 

§ 148 

(1) Dozor nad dodržováním ustanovení této hlavy ve vztahu k cizincům 

zajištěným v zařízení provádí ministerstvo. Dozorová pravomoc podle zvláštních 

právních předpisů není dotčena. 

(2) Stížnost pro porušení ustanovení této hlavy podává cizinec ministerstvu. 

Ministerstvo stížnost vyřídí do 30 dnů ode dne jejího doručení. O způsobu vyřízení 

stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn. Proti způsobu vyřízení stížnosti lze podat 

ministru vnitra návrh na jeho přezkoumání. 

§ 148 

(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu zajištění 
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cizince a při poskytování ubytování ubytovanému cizinci provádí krajské 

státní zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází. 

(2) Státní zástupce je při výkonu dozoru oprávněn 

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat zařízení a vstupovat do všech prostor, 

v nichž se mohou zdržovat zajištění nebo ubytovaní cizinci, 

b) hovořit s cizinci zpravidla za přítomnosti tlumočníka bez přítomnosti 

jiných osob v místnosti k tomu provozovatelem určené, ledaže by státní 

zástupce přivolil k rozhovoru jinde, 

c) žádat od zaměstnanců provozovatele a od policie v zařízení potřebná 

vysvětlení, předložení spisů a jiných písemností týkajících se cizinců, které 

jsou v zařízení k dispozici, 

d) prověřovat, zda postupy provozovatele a policie v zařízení týkající 

se výkonu zajištění cizinců a poskytování ubytování ubytovaným cizincům 

odpovídají právním předpisům, 

e) vydávat provozovateli a policii příkazy k zachovávání právních předpisů 

vztahujících se k výkonu zajištění a ubytování cizinců a 

f) nařídit, aby osoba, která je v zařízení držena nezákonně, byla bez 

zbytečného odkladu ze zařízení propuštěna. 

(3) Provozovatel nebo policie jsou povinni příkazy státního zástupce podle 

odstavce 2 písm. e) a f) bez zbytečného odkladu provést. 

Navrhuji zakotvit do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

následující oprávnění státního zástupce ve vztahu k poskytovatelům 

zdravotních služeb, u kterých je vykonávána hospitalizace pacienta 

bez souhlasu dle § 38 odst. 1 písm. a) bodu 1. a bodu 3., písm. b) zákona 

č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách,  

a) v kteroukoliv dobu navštěvovat místa, kde jsou pacienti nedobrovolně 

hospitalizováni, 
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b) nahlížet do rozhodnutí, na základě kterých jsou pacienti hospitalizováni, 

c) hovořit s pacienty nedobrovolně hospitalizovanými bez přítomnosti 

jiných osob, 

d) nahlížet do zdravotnické a jiné dokumentace vedené poskytovatelem, 

e) žádat od zaměstnanců poskytovatele potřebná vysvětlení,  

f) prověřovat, zda postupy zaměstnanců poskytovatele odpovídají zákonům 

a jiným právním předpisům, 

g) vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu 

odporujícího právním předpisům, 

h) podávat soudu návrh na vyslovení nepřípustnosti držení nebo umístění 

pacienta ve zdravotním ústavu, popřípadě vstoupit do zahájeného řízení 

v této věci, 

i) nařídit, aby pacient, který je bez souhlasu hospitalizován bez 

vykonatelného právního titulu, byl ihned propuštěn. 

- Poskytovatel je povinen příkazy státního zástupce bez odkladu provést. 

- Dozorem státního zastupitelství není dotčena povinnost Ministerstva 

v rozsahu jeho působnosti provádět vlastní kontrolní činnost. 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části první, čl. I., bodu 8 – k § 10a odst. 2 písm. a): 

Nesouhlasíme, aby předpokladem pro jmenování do funkce nejvyššího státního 

zástupce byla praxe 10 let též i soudce. Osoba ucházející se o pozici nejvyššího 

státního zástupce by měla obligatorně disponovat předcházející zkušeností 

získanou v rámci výkonu funkce státního zástupce. Řídící schopnosti očekávané v 

čele soustavy státního zastupitelství musí vycházet z vysoké a přímé 

(nezprostředkované) úrovně znalostí prostředí, k němuž mají být realizovány. 

Výkon specifických osobních oprávnění nejvyššího státního zástupce, mezi která 

patří např. nařízení kontroly skončené trestní věci, zrušení nezákonného usnesení o 

Neakceptováno.  

Určitá prostupnost mezi soudy a státním 

zastupitelstvím byla obsažena již 

v návrhu zákona o SZ předloženém 

v předchozím volebním období (tisk 

789), který rovněž umožňoval 

započitatelnost praxe soudce do délky 

potřebné praxe pro výkon funkce 

nejvyššího státního zástupce. 
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nestíhání podezřelého, o zastavení trestního stíhání nebo postoupení věci nebo 

podání dovolání k Nejvyššímu soudu ve věcech trestních, rovněž předvídá potřebu 

praktické znalosti a zkušenosti s agendou státního zastupitelství. Neméně důležitá 

je kompetence sjednocovat výkon působnosti státního zastupitelství pokyny 

obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Není zřejmé, jak by tuto svoji úlohu 

mohl nejvyšší státní zástupce odpovědně plnit, pokud by nikdy v soustavě státního 

zastupitelství nepůsobil. Obdobně je tomu u výkladových stanovisek a další 

analytické a metodické činnosti vůči celé soustavě státního zastupitelství 

vykonávané Nejvyšším státním zastupitelstvím. Je proto nezbytné trvat 

na předpokladu dříve vykonané praxe pouze ve funkci státního zástupce. 

Z uvedeného ustanovení je třeba vypustit slova „nebo soudce“. 

 

Stále přitom platí základní požadavek 

na osobu vedoucího státního zástupce, 

tj. že jím může být pouze státní 

zástupce, který svými odbornými 

znalostmi, profesními zkušenostmi 

a morálními vlastnostmi dává záruky 

řádného výkonu této funkce, což bude u 

navrženého kandidáta posouzeno. 

Lze též poukázat na to, že předsedou 

Nejvyššího soudu může být soudce,  

u kterého požadavky na právní praxi ani 

omezeny nejsou, tj. pokud jím je soudce 

Nejvyššího soudu, postačí 10 let 

jakékoli uznatelné právní praxe 

(Nejvyšší soud přitom také plní 

významné role, např. roli při 

sjednocování soudní judikatury, a má 

významný vliv na soudní výklad 

zákonů, takže role předsedy Nejvyššího 

soudu může být z tohoto pohledu 

neméně důležitá). 

Není zřejmé, proč by např. přezkum 

usnesení o nestíhání podezřelého, 

o zastavení trestního stíhání nebo 

postoupení věci nebo podání dovolání 

nemohl stejně kvalitně posuzovat 

soudce, ostatně před zakotvením těchto 

oprávnění nejvyššího státního zástupce 

do trestního řádu tyto otázky byly 

řešeny cestou stížnosti pro porušení 
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zákona, o níž rozhodoval soud,  

o dovolání rozhoduje taktéž soud, 

kromě toho v novém trestním řádu se 

zatím počítá s přezkumnou pravomocí 

soudce pro přípravné řízení vůči 

určitým typům rozhodnutí o odložení 

věci nebo zastavení trestního stíhání; 

stejně tak není ani zřejmé, proč by 

analytickou činnost nemohla zaštiťovat 

osoba, která působila jako soudce. 

Pokud před jmenováním do této funkce 

kandidát působil jako řadový státní 

zástupce, rovněž nemá s oprávněními 

spojenými s výkonem funkce státního 

zástupce žádnou zkušenost.  

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části první, čl. I., bodu 8 – k § 10b odst. 1: 

Návrh stanoví shodné funkční období v délce 7 let pro všechny vedoucí státní 

zástupce. Není zřejmé, z jakého důvodu se v tomto návrh odchyluje od právní 

úpravy týkající se soudců, která je obsažena v § 102 a násl. 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, kterážto 

stanoví pro předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu funkční období v trvání 

10 let (obdobně pro předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu podle 

§ 13 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) 

a v případě funkcionářů soudů nižších stupňů funkční období v trvání 7 let. 

Důvodová zpráva rozdíl mezi postavením předsedů nejvyšších soudů a nejvyšším 

státním zástupcem blíže neodůvodňuje, přičemž jen poukazuje na to, že jde o 

relativně dlouhou dobu v porovnání s vedoucími funkcionáři některých 

bezpečnostních sborů nebo některých státních úřadů. S tímto přístupem souhlasit 

nelze. Nejvyšší státní zástupce má z podstaty své vedoucí činnosti blíže k 

Neakceptováno. 

Srovnání s úpravou pro předsedy soudů 

je do určité míry mechanické. Rozsah 

oprávnění předsedů soudů a vedoucích 

státních zástupců je odchylný. Nejvyšší 

státní zástupce stojí v čele hierarchické 

soustavy, odpovídá za její chod a má 

oprávnění, kterými předseda soudu 

nedisponuje. Navržená délka 

sedmiletého funkčního období výrazně 

přesahuje délku volebního období  

a zaručuje tedy podle našeho názoru 

dostatečnou nezávislost nejvyššího 

státního zástupce na konkrétní vládě.  
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předsedům nejvyšších soudů, a proto by měla být délka jeho funkčního období 

stejná, tedy činit 10 let. V tomto směru je nezbytné právní úpravu změnit. 

Na tomto místě je možné připomenout i mezinárodní doporučení, a to např. 

Stanovisko č. 9 (2014) Poradního výboru evropských prokurátorů pro Výbor 

ministrů Rady Evropy o Evropských normách a zásadách týkajících se veřejných 

žalobců, obsahující „Římskou chartu“, které v odstavci 56 odůvodnění uvádí: 

„Pokud vláda disponuje určitou kontrolou nad jmenováním nejvyššího veřejného 

žalobce, potom je důležité, aby způsob jeho výběru byl takového charakteru, že si 

získá důvěru a respekt společnosti, jakož i zástupců z řad soudnictví, veřejné 

žaloby a dalších právnických profesí. Nejvyšší veřejný žalobce by měl být 

jmenován buď na přiměřeně dlouhou dobu anebo natrvalo, aby byla zajištěna 

stabilita jeho mandátu, jakož i jeho nezávislost na politických změnách.“. Tedy i 

dostatečně dlouhá doba funkčního období nejvyššího státního zástupce je 

hodnotou, kterou je třeba respektovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

I v předchozích ministerských návrzích, 

s výjimkou návrhu předloženého panem 

ministrem Blažkem, bylo ostatně 

funkční období nejvyššího státního 

zástupce stanoveno na 7 let.  

 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části první, čl. I., bodu 8 – k § 10b odst. 2: 

Souhlasíme s tím, že podle navrhované právní úpravy nemůže být nejvyšší státní 

zástupce jmenován do této funkce opakovaně. Připomínku však vznášíme 

k možnosti opakování funkčního období u vrchních a krajských státních zástupců. 

Navržená právní úprava znamená, že vrchní a krajští státní zástupci mohou 

vykonávat svoji funkci opakovaně, ale každé další funkční období u jiného 

vrchního nebo krajského státního zastupitelství. Máme za to, že vhodné řešení 

spočívá v pravidlu, že tatáž osoba může vykonávat u téhož státního zastupitelství 

funkci vrchního, resp. krajského státního zástupce nejvýše dvě po sobě jdoucí 

funkční období. Důvody pro tento náš návrh jsou praktického rázu. Je třeba 

především přihlédnout k délce funkčního období těchto vedoucích státních 

zástupců, které má podle navrhované právní úpravy činit 7 let. Toto se nejeví být 

příliš dlouhé, aby nastupující vrchní nebo krajský státní zástupce mohl provést 

výraznější koncepční změny v chodu práce jím řízeného státního zastupitelství a 

Neakceptováno. 

Smyslem omezení opakování výkonu 

funkce je zabránění vzniku určitých 

místních vazeb a omezení vnějších 

vlivů, tj. má-li být tento předpoklad 

naplněn, je třeba, aby platil pro všechny 

funkcionáře státních zastupitelství 

pokud možno bez rozdílu. Pouze  

u okresních státních zástupců byla 

z tohoto principu umožněna výjimka 

z kapacitních důvodů, takové důvody 

však nejsou shledávány na krajské  

a vrchní úrovni.  

Lze k tomu připomenout, že u soudců je 
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dočkal se výsledků těchto změn. V potaz se musí vzít doba trvání personální 

obměny na těchto státních zastupitelstvích. Současně si je třeba uvědomit délku 

trestních řízení vedených na krajských a zejména vrchních státních 

zastupitelstvích; po případném provedení personálních a organizačních změn a 

změn v systému práce by se např. nový vrchní státní zástupce nemusel dočkat 

jejich výsledků a tyto si vyhodnotit (např. nedočká se skončení za jeho funkčního 

období započatých trestních řízení – viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za 

rok 20181 – tabulka na str. 9). V neposlední řadě jde o to, že vedoucí státní 

zástupce bude vždy po 7 letech obhajovat výsledky práce a nastoupí proces nového 

jmenování; toto bude dávat možnost personální změny tam, kde výsledky práce již 

po jednom funkčním období nebudou odpovídající, popřípadě bude na tuto funkci 

vhodnější kandidát. V tomto smyslu je nezbytné navrhovanou právní úpravu 

změnit. 

dán judikatorně zákaz opakování 

výkonu funkce obecně pro všechny 

předsedy soudů. Ten nyní bude 

zakotven i na úrovni zákona.  

 

 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části první, čl. I., bodu 8 – k § 10c odst. 1 a § 10 odst. 1 až 3: 

V návaznosti na zavedení výběrových řízení, jako formálního postupu výběru 

vrchních, krajských a okresních státních zástupců, se navrhuje provést správnější 

legislativní vyjádření této důležité změny právní úpravy.  

Navrhujeme následující doplnění § 10 odst. 1 až 3: 

„(1) Vrchní státní zástupce jmenuje podle výsledků výběrového řízení 

ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce.  

(2) Krajské státní zástupce jmenuje podle výsledků výběrového řízení 

ministr spravedlnosti na návrh vrchního státního zástupce, který stojí v čele 

vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu má být krajský státní zástupce 

jmenován.  

(3) Okresní státní zástupce jmenuje podle výsledků výběrového řízení 

ministr spravedlnosti na návrh krajského státního zástupce, který stojí v čele 

krajského státního zastupitelství, v jehož obvodu má být okresní státní zástupce 

Neakceptováno.  

Navržená formulace byla zvolena proto, 

z níž neplyne pro ministra absolutní 

závaznost výsledků výběrového řízení, 

resp. plyne pro něj možnost odmítnout 

ze zákonem stanovených důvodů 

navrženého kandidáta (výsledky 

výběrového řízení jsou závazné pouze 

pro navrhovatele). Z formulace je podle 

našeho názoru zřejmé, že ministrovi lze 

navrhnout ke jmenování pouze jednu 

osobu, rovněž tak to, že pokud žádný 

z kandidátů nesplní minimální limit pro 

úspěch ve výběrovém řízení, nebude 

navržen kandidát žádný. Námi 

navrhovaná textace „návrh na 

                                                           
1 http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti/2364-zprava-o-cinnosti-statniho-zastupitelstvi-za-rok-2018 
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jmenován.“  

V návaznosti na shora uvedené navrhujeme následující úpravu § 10c odst. 1: 

 „(1) Návrh na jmenování do funkce vedoucího státního zástupce podle § 10 

odst. 1 až 4 podává nadřízený vedoucí státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce 

na základě výsledků výběrového řízení.“ 

jmenování do funkce vedoucího 

státního zástupce … podává nadřízený 

vedoucí státní zástupce nebo nejvyšší 

státní zástupce podle výsledků 

výběrového řízení“ je podle našeho 

názoru vhodnější, neboť zavazuje 

naopak vedoucího státního zástupce, 

aby ministrovi navrhl na jmenování 

osobu, která byla vybrána jako 

nejvhodnější.  

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části první, čl. I., bodu 8 – k § 10c odst. 4: 

Zcela nepřijatelně je řešena otázka složení komise pro výběrová řízení na vedoucí 

státní zástupce, pokud ministr spravedlnosti má jmenovat celkem 3 z 5 členů této 

komise. Takové řešení je nepřijatelné z následujících důvodů: 

a) Zásadním způsobem se nerozlišují jednotlivé fáze výběru vedoucího státního 

zástupce, a to fáze návrhová a fáze jmenovací. Návrh na jmenování vedoucího 

státního zástupce podává nejvyšší státní zástupce nebo nadřízený vedoucí státní 

zástupce. Pokud těmto osobám zákon svěřuje návrhové oprávnění, mají to být 

právě tyto osoby, které mají mít rozhodující vliv na celý průběh výběrového řízení, 

které podání návrhu na jmenování předchází. Tak tomu podle navrhované právní 

úpravy není, jestliže ministr spravedlnosti jmenuje 3 z 5 členů výběrové komise. 

Tím se výběrová komise stává výběrovou komisí ministra spravedlnosti a pozice 

navrhovatele je pouze formální, avšak současně s evidentní odpovědností za řádné 

podání návrhu. Jde o nelogické řešení nerespektující jednotlivé pozice 

navrhovatele a osoby jmenující.  

b) Vlastní text zákona nekoresponduje s důvody obsaženými v důvodové zprávě, 

která uvádí: „Vzhledem k hlavnímu sledovanému cíli navrhované úpravy (oslabení 

rizika nežádoucího ovlivňování činnosti státního zastupitelství ze strany exekutivy) 

se navrhuje, aby ve výběrových komisích byli vždy zástupci exekutivy v menšině.“. 

Částečně akceptováno.  

Návrh byl v otázce způsobu výběru 

soudce zpracován ve dvou variantách, 

obě dvě varianty přitom omezují riziko, 

aby si ministr mohl libovolně zvolit 

většinu členů komise, kterého se 

Nejvyšší státní zastupitelství obává. 

 Podle první varianty bude soudce 

jmenován členem výběrové komise 

po dohodě ministra spravedlnosti 

s předsedou soudu, u něhož působí 

státní zastupitelství, jehož vedoucí má 

být podle výsledku výběrového řízení 

jmenován.  

Podle druhé varianty může být pátým 

členem jmenován pouze předseda či 

místopředseda soudu, který se profesně 

věnuje trestnímu soudnictví, a byl 

vylosován (čímž je role ministra pouze 
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Pokud ministr spravedlnosti jmenuje 3 z 5 členů výběrové komise, tak bez ohledu 

na to, zda jeden z těchto členů je nebo není soudce, pořád se jedná o většinové 

dosazení členů komise cestou exekutivy a ovlivňování činnosti státního 

zastupitelství exekutivou výběrem vedoucích státních zástupců. 

c) Nominace členů výběrové komise ministrem spravedlnosti je aktem politickým, 

neboť ministr spravedlnosti není u nominace 2 členů komise nijak zákonem 

omezen. Byť v minulosti u výběrových řízení na předsedy soudů ministři 

nominovali do výběrových komisí své náměstky či odborné zaměstnance 

Ministerstva spravedlnosti, tak ale zákon nevylučuje, aby 2 členy komise 

nominoval ministr např. z řad politiků – členů politické strany, jíž je členem. Toto 

je zcela nepřijatelné a navrhovaná právní úprava vytváří hrozbu politického 

ovlivňování výběru vedoucích státních zástupců. Navrhovaná právní úprava jde 

zcela proti jednomu z deklarovaných cílů, a to posílení nezávislosti státního 

zastupitelství, a též i proti „Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ 

schválené usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, která akcentuje 

posilování nezávislosti orgánů činných v trestním řízení („Zcela zásadními aktéry 

v boji s korupcí jsou orgány činné v trestním řízení. Posílení jejich nezávislosti, 

materiálních a personálních kapacit, ale také vyšší míra odpovědnosti a nároků na 

ně kladených, je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci protikorupční 

politiky v trestněprávní rovině. Proto bude Ministerstvem spravedlnosti předložen 

návrh novely zákona o státním zastupitelství, který posílí záruky nezávislosti 

státního zastupitelství a státních zástupců tak, aby byla garantována absence 

politického ovlivňování výkonu pravomocí v trestní oblasti včetně korupčních 

věcí…“). 

d) Námitky je třeba vznést i proti nominaci člena výběrové komise ministrem 

spravedlnosti z řad soudců. Ministr má jako člena výběrové komise vybrat soudce, 

který svými odbornými znalostmi a zkušenostmi dává záruky řádného posouzení 

odborných předpokladů pro výkon funkce vedoucího státního zástupce. Zde je 

však třeba připomenout, že vedoucím státním zástupcem má být osoba splňující 

předpoklady uvedené v § 10a odst. 1 návrhu zákona: „Vedoucím státním 

administrativní, je vyloučena jakákoli 

jeho úvaha). 

Požadavek, aby navrhovatel měl 

možnost zvolit většinu členů komise, 

nebyl akceptován s ohledem za 

rozložení odpovědnosti. Je sice 

pravdou, že navrhovatel (vedoucí státní 

zástupce nadřízeného státního 

zastupitelství) odpovídá do určité míry 

za osobu, kterou navrhne do funkce 

vedoucího nižšího státního 

zastupitelství, odpovědnost za chod celé 

soustavy však nese i nejvyšší státní 

zástupce (který má rovněž návrhové 

oprávnění) a politicky za ni odpovídá 

ministr spravedlnosti. Proto je zvolena 

koncepce, kdy zástupci soustavy 

státního zastupitelství volí dva členy 

komise, ministr rovněž dva a dále zde 

působí soudce, kterého sice jmenuje 

ministr, ale na jeho osobě se buď musí 

dohodnout s předsedou příslušného 

soudu (varianta I) nebo je určen losem 

(varianta II), čímž je omezen vliv 

exekutivy na výběr této osoby.   

Dále nebylo vyhověno požadavku na to, 

aby v komisi nebyl účasten soudce. 

Soudce je pátým členem komise, který 

do výběrového řízení vnáší pohled další 

osoby, která má zkušenosti buď 
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zástupcem může být jmenován státní zástupce, který svými odbornými znalostmi, 

profesními zkušenostmi a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu této 

funkce.“. Není zřejmé, proč soudce má dávat záruky posouzení pouze odborných 

předpokladů a nikoliv i profesních zkušeností a morálních vlastností uchazeče o 

funkci vedoucího státního zástupce. Funkce vedoucího státního zástupce, a 

obdobně i funkce předsedy soudu, je funkce značně specifická, někdy se hovoří o 

tom, že se jedná o svébytnou profesi rozdílnou od funkce státního zástupce nebo 

soudce, není proto zřejmé, jak soudce, který v naprosté většině nebude mít žádné 

vlastní (nezprostředkované) zkušenosti s vnitřním chodem státního zastupitelství a 

se všemi otázkami jeho řízení, bude schopen posoudit vhodnost uchazeče na tuto 

pozici. Ani jmenování soudce neobsahuje další podmínky jmenování a soudce 

v komisi tak nemusí být ani z obvodu působnosti státního zastupitelství, kde se 

vedoucí státní zástupce vybírá, takže nemusí mít ani znalost místních poměrů.  

Naskýtá se rovněž námitka právní, zda je v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., 

aby ministr mohl soudce jmenovat (snad s jeho souhlasem, ale zákon to 

nepředpokládá) jako člena výběrové komise. Zákon č. 6/2002 Sb. to výslovně 

neuvádí jako jednu z dalších činností soudce. Zde je třeba vidět zásadní odlišnost 

v tom, pokud soudci např. působí v komisi pro závěrečné zkoušky státních 

zástupců. 

e) K tomuto bodu lze připomenout některá mezinárodní doporučení, zejména: 

- Stanovisko č. 9 (2014) Poradního výboru evropských prokurátorů pro Výbor 

ministrů Rady Evropy o Evropských normách a zásadách týkajících se veřejných 

žalobců, obsahující „Římskou chartu“, která ve svém bodě XII. uvádí: „Přijímání 

a kariéra veřejných žalobců, včetně jejich služebního postupu, mobilita, kázeňská 

opatření a odvolání, by měly být upraveny zákonem, a to dle transparentních 

a objektivních kritérií, v souladu s nestrannými postupy a s vyloučením jakékoliv 

diskriminace a s možností nestranného přezkumu.“, na což navazuje bod 51 

odůvodnění, ve kterém je uvedeno: „kariéra veřejných žalobců, jejich odborné 

ohodnocení, povýšení a mobilita by měly být upraveny transparentními a 

objektivními pravidly, jako jsou odborná způsobilost a zkušenosti; orgány, jež 

s oblastí trestního práva a může 

posoudit odborné znalosti uchazeče, 

nebo má i zkušenosti s řízením soudu  

a může posoudit předpoklady uchazeče 

pro výkon této řídící činnosti. Pluralita 

pohledů v rámci výběrové komise může 

napomoci zhodnotit různé kvality 

uchazeče.  

Pokud jde o požadavek na to, aby byl 

vymezen okruh osob, z nichž může 

ministr jmenovat členy komise, lze 

k tomu uvést, že ani návrh zákona o 

státním zastupitelství předložený 

v minulém volebním období tento okruh 

nijak nespecifikoval a Nejvyšší státní 

zástupce to nepožadovalo. Stejně tak 

není nijak omezen okruh osob, z nichž 

vybírá osoby do komise navrhovatel 

nebo nejvyšší státní zástupce. Je přitom 

ustálenou praxí, že se výběrových 

komisí účastní zaměstnanci MSp.  
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provádějí výběrové řízení, by měly být zvoleny na základě odborných znalostí a 

zkušeností a svou funkci by měly vykonávat nestranně a na základě objektivních 

kritérií.“  

- Hodnotící zprávu 4. hodnotícího kola GRECO, která obsahuje i doporučení: 

„x. přijmout podrobnější úpravu výběru a kariérního postupu státních zástupců 

za účelem nastavení jednotných transparentních postupů, díky nimž se bude 

rozhodování zakládat na přesných, objektivních a jednotných kritériích, zejména 

zásluh; (ii) zajistit, aby veškerá rozhodnutí v rámci těchto postupů byla 

odůvodněná a aby bylo možné se proti nim odvolat k soudu.“ 

Konstituování orgánu provádějícího transparentní a objektivní výběr vedoucích 

státních zástupců je tak důležitou hodnotou, kterou je třeba důsledně zachovávat 

a navrhovaný poměr 3 z 5 členů výběrové komise jmenovaných ministrem 

spravedlnosti podle našeho názoru odporuje shora uvedeným doporučením. 

Navrhujeme následující znění § 10c odst. 4, které vychází i z pracovní verze 

Ministerstva spravedlnosti návrhu novely z března 2019 a též i z návrhu nového 

zákona o státním zastupitelství ze sněmovního tisku č. 789 ze VII. volebního 

období: 

„(4) Výběrová komise má 5 členů. Po 2 členech výběrové komise jmenují 

ministr spravedlnosti a ten, kdo je oprávněn podat návrh na jmenování vedoucího 

státního zástupce, a 1 člena jmenuje nejvyšší státní zástupce.“ 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části třetí, čl. IV.: 

Návrh zákona se nesprávně vypořádává s otázkou nabytí účinnosti a v návaznosti 

na to i s otázkou přechodných ustanovení týkajících se nejvyššího státního 

zástupce a vrchních státních zástupců. 

Účinnost zákona je předpokládaná od 1. 1. 2022, a to s odůvodněním: „Datum 

nabytí účinnosti tohoto zákona je stanoveno tak, aby spadalo až do nového 

volebního období, tj. aby s obměnou vedoucích státních zástupců započala až 

vláda konstituovaná na základě nadcházejících voleb.“. Tento přístup je 

Akceptováno.  

Datum nabytí účinnosti je stanoveno na 

15. den po dni vyhlášení zákona  

ve Sbírce zákonů.  
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považován za chybný. Navrhovaná změna zákona by měla nabýt účinnosti co 

možná nejrychleji, aby byly změněny nedostatky právní úpravy stávající, a aby tak 

byla co možná nejrychleji naplněna doporučení vyplývající zejména z hodnotící 

zprávy GRECO. Takové legislativní odsouvání je zbytečné, pouze oddaluje řešení 

problému a udržuje se nevyhovující stav. Zákon nepředpokládá nějaké výraznější 

přípravy na jeho účinnost, tedy legisvakanční lhůta by měla být základní, a 

účinnost by měla nastat patnáctým dnem po vyhlášení (což eliminuje i problémy 

s délkou legislativního procesu), popřípadě stanovena nejpozdějším datem 1. ledna 

2020.  

V návaznosti na uvedené výše je též účinností řešeno to, co posunutou účinností 

zákona řešeno být nemá, totiž aby s obměnou vedoucích státních zástupců 

započala až vláda konstituovaná na základě nadcházejících voleb. Toto je sice 

úvaha správná, ale legislativní vyjádření by mělo být provedeno právě 

v přechodných ustanoveních, která k tomuto jsou určena. Nadto ani uvedené řešení 

není zcela jisté, neboť při opakovaných minulých potížích sestavit vládu je možné, 

že stávající vláda by se dostala do pozice nutného výběru nejméně nejvyššího 

státního zástupce. 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

K části první, čl. II., bodu 2, 3 a 4  

Navrhované znění přechodných ustanovení znamená, že pokud by nenastala jiná 

okolnost změny na pozicích nejvyššího a vrchních státních zástupců až do nabytí 

účinnosti zákona, tak stávající nejvyšší státní zástupce by byl ve funkci (počítáno 

k současnosti) ještě 4 a půl roku a vrchní státní zástupci ještě 5 a půl roku. Celková 

obměna krajských a okresních státních zástupců by trvala až do roku 2030, tedy 10 

a půl roku.  

Zároveň není zřejmé, proč se v rámci přechodných ustanovení vyčleňují vrchní 

státní zástupci k jiné lhůtě zániku funkce oproti krajským a okresním státním 

zástupcům. Vrchní státní zástupci nyní podléhají a v budoucnu též budou podléhat 

principiálně shodnému způsobu výběru a jmenování do funkce, jakož i shodnému 

způsobu odvolávání z funkce. Není naprosto žádný důvod nepodřídit je obecnému 

Částečně akceptováno. 

Úprava přechodných ustanovení byla 

zpracována ve dvou variantách.  

První varianta vychází z původně 

navrhovaného modelu (tzv. manažerský 

nebo hierarchický model), který 

reflektuje požadavek, aby nově 

jmenovaný vedoucí státní zástupce 

mohl participovat na výběru vedoucích 

státních zástupců bezprostředně nižších 

státních zastupitelství a mohl tak mít 

vliv na výběrová řízení nových 
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režimu přechodných ustanovení, jak je nastaven pro krajské a okresní státní 

zástupce. V návrhu zákona navržená úprava vykazuje znaky nerovného přístupu 

a jako takový je třeba jej odmítnout. 

K přechodnému ustanovení u nejvyššího státního zástupce je třeba uvést, 

že v minulých návrzích nových zákonů o státním zastupitelství (sněmovní tisk č. 

1054 ze VI. volebního období a sněmovní tisk č. 789 ze VII. volebního období) 

a i v pracovní verzi Ministerstva spravedlnosti návrhu novely z března 2019 bylo 

po vzoru soudů vycházeno se započetím nového funkčního období nejvyššího 

státního zástupce v celé jeho délce. Toto bylo v minulosti odborně akceptované 

řešení a bylo přijato i v tehdejší době na úrovni vlády. Jsme si vědomi, že otázka 

výměny nejvyššího státního zástupce se z roviny odborné nyní stále více posouvá 

do úrovně politické (což ale samozřejmě v určité rovině vždy bylo). Státní 

zastupitelství jakožto orgán spadající do oblasti justice vždy tendovalo k právní 

úpravě obdobné, jako je na úrovni soudů, samozřejmě, pokud pro jinou 

úpravu nebyly zcela vážné důvody. U soudů se v přechodných ustanoveních 

zákona č. 314/2008 Sb. akceptovala potřeba zajištění určité kontinuity vedení 

nejvyšších soudů pro celou soustavu. Z tohoto důvodu máme za to, že by pro 

nejvyššího státního zástupce, který bude ve funkci k datu účinnosti případné 

změny zákona, mělo být vycházeno z tohoto principu.  

Pokud má být zachován princip vytčený samotným předkladatelem, že s obměnou 

vedoucích státních zástupců by započala až vláda konstituovaná na základě 

nadcházejících voleb, je možno zvolit následující řešení.  

Body 2, 3 a 4 části první, čl. II. navrhujeme nahradit toliko body 2 a 3 a další body 

přechodných ustanovení přečíslovat, pokud by se počítalo s nabytím účinnosti 

zákona nejdéle 1. ledna 2020: 

„2. U nejvyššího státního zástupce, který tuto funkci vykonává ke dni účinnosti 

tohoto zákona, se za počátek funkčního období považuje den 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  

vedoucích státních zástupců (naopak 

není logický požadavek, aby „starý“ 

nejvyšší státní zástupce ovlivňoval 

výběr nových funkcionářů soustavy 

státního zastupitelství, když za její chod 

již nebude odpovědný). V této variantě 

je konec funkčního období nastaven 

k pevnému datu předcházejícímu 

skončení funkcí nižších vedoucích 

státních zástupců. Vzhledem k množství 

výběrových řízení se nenavrhuje 

„hierarchický přístup“ v krystalicky 

čisté podobě, ale okresní a krajští státní 

zástupci pro tyto účely tvoří jednu 

skupinu, která je vnitřně rozčleněna 

podle délky dosavadního výkonu 

funkce.  

Druhá varianta navazuje konec 

funkčního období vrchních, krajských a 

okresních státních zástupců na datum, 

kdy nastoupili do svých funkcí. 

Z důvodů uvedených výše je i v této 

variantě ukončení výkonu funkce 

nejvyššího státního zástupce stanoveno 

pevným datem dříve (31. 12. 2023), tak, 

aby mohl mít vliv na výběrová řízení 

nových vedoucích státních zástupců.  

Varianta II akceptuje požadavek vůči 

vrchním státním zástupcům, aby pro ně 

byl nastaven shodný režim jako pro 
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a) do konce roku 1995, končí funkční období uplynutím 3 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  

b) v letech 1996 až 2005, končí funkční období uplynutím 4 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, 

c) v letech 2006 až 2011, končí funkční období uplynutím 5 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  

d) v letech 2012 až 2015, končí funkční období uplynutím 6 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  

e) v letech 2016 až 2019, končí funkční období uplynutím 7 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“  

Body 2, 3 a 4 části první, čl. II. navrhujeme nahradit toliko body 2 a 3 a další body 

přechodných ustanovení přečíslovat, pokud by se počítalo s nabytím účinnosti 

zákona po 1. ledna 2020: 

„2. U nejvyššího státního zástupce, který tuto funkci vykonává ke dni účinnosti 

tohoto zákona, se za počátek funkčního období považuje den 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 3 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  

b) v letech 1996 až 2005, končí funkční období uplynutím 4 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, 

c) v letech 2006 až 2011, končí funkční období uplynutím 5 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  

d) v letech 2012 až 2015, končí funkční období uplynutím 6 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  

krajské a okresní státní zástupce. 

Přechodná ustanovení byla dále 

doplněna tak, aby v případě, že 

dosavadní nejvyšší státní zástupce 

(případně u varianty I také vrchní státní 

zástupce) skončí ve funkci před datem 

stanoveným pro skončení jeho funkce, 

nově jmenovaný funkcionář bude mít 

celé sedmileté funkční období (reakce 

na připomínku NSZ při ústním 

vypořádání).  

Akceptován nebyl požadavek na to, aby 

stávající nejvyšší státní zástupce měl 

ode dne nabytí účinnosti zákona celé 

nové funkční období, a to zejména 

z těchto důvodů: 

Taková úprava zakládá nerovnost vůči 

vedoucím státním zástupcům nižších 

státních zastupitelství, kteří ve výkonu 

funkce skončí s přihlédnutím k datu 

jmenování do funkce (nejvyšší státní 

zástupce, který nastoupil k 1. 1. 2011, 

bude ke dni nabytí účinnosti ve funkci 

po dobu přesahující sedmileté funkční 

období, přičemž by v ní byl dalších 

sedm let (popř. dle požadavku NSZ na 

prodloužení funkčního období deset let, 

tj. celkem cca 17 let, resp. 20 let).  

Pokud jde o srovnání s úpravou 

přechodných ustanovení pro soudce, 
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e) v letech 2016 až 2019, končí funkční období uplynutím 7 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, 

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

funkčního období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

pak k tomu uvádíme, že stanovení 

funkčních období pro soudní 

funkcionáře a přechodná ustanovení 

byla do novely zákona o soudech a 

soudcích zařazena až v Parlamentu ČR 

a nejednalo se tedy o úpravu, kterou by 

navrhla vláda (ostatně pro předsedkyni 

NS novela stanovila, že skončí po 

uplynutí 5 let po nabytí účinnosti novely 

a tato úprava byla zrušena až ÚS, který 

v tom spatřoval nerovnost vůči 

předsedovi NSS a ÚS, kterým novela 

přiznala celé nové funkční období; 

navíc v případě obou předsedů 

nejvyšších soudů jim v době účinnosti 

předmětné novely v r. 2008 ještě ani 

neuplynulo celé funkční období, když 

nastoupili v r. 2002, resp. 2003). 

Ústavní soud naopak aproboval princip, 

kdy stávající soudní funkcionáři ve 

funkci skončí k datům vycházejícím 

z data jejich jmenování do funkce, 

pokud délka přechodného období není 

nepřiměřené k délce nově stanoveného 

funkčního období, čemuž navržená 

úprava odpovídá. 

Vychází se z principu, že jmenování 

vedoucích státních zástupců by měl 

ovlivňovat již nově jmenovaný nejvyšší 

státní zástupce.  
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Argument, že celé nové funkční období 

bylo stávajícímu nejvyššímu státnímu 

zástupci přiznáno v návrhu zákona  

o státním zastupitelství schváleném 

minulou vládou, není úplně přiléhavý, 

protože akty minulé vlády nejsou nijak 

závazné pro novou vládu, která může 

mít na danou otázku odlišný názor. 

Nelze také pominout, že návrh zákona  

o státním zastupitelství byl předkládán 

v r. 2016, přičemž účinnost byla 

stanovena k 1. 7. 2017 (tj. ukončení 

funkčního období dosavadního 

nejvyššího státního zástupce bylo 

stanoveno na 1. 7. 2024, doba výkonu 

funkce 13,5 roku). Aktuální návrh 

nenabude účinnosti dříve než v druhé 

polovině roku 2020, tj. konec funkčního 

období nejvyššího státního zástupce by 

v případě neopakování funkce nastal 

k 31. 12. 2023 = doba výkonu funkce 13 

let; při opakování nejdříve v druhé 

polovině 2027= cca 17 let doba výkonu 

funkce). 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

7) K části první, čl. II., bodu 5: 

Návrh zákona stanoví: „Zákaz opakování výkonu funkce vedoucího státního 

zástupce a omezení jmenovat vedoucího státního zástupce na dvě po sobě jdoucí 

funkční období u téhož státního zastupitelství podle zákona č. 283/1993 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i na vedoucí 

státní zástupce, kteří vykonávají tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Akceptováno. 

Přechodné ustanovení bylo zpřesněno 

tak, aby bylo zřejmé, že se týká všech 

vedoucích státních zástupců.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFBACJ81)



42 

 

Důvodová zpráva k tomuto uvádí: „Jednoznačně se i stanoví, zda nově zakotvený 

zákaz opakování výkonu funkce vedoucího státního zástupce a omezení jmenovat 

vedoucího státního zástupce na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního 

zastupitelství se uplatní i na stávající vedoucí státní zástupce.“.  

Předmětné ustanovení není zcela srozumitelné. Jasné je snad jen z pozice 

nejvyššího státního zástupce, který po uplynutí funkčního období podle 

přechodných ustanovení již nemůže funkci opakovat. Na vrchní a krajské státní 

zástupce se též zřejmě bude vztahovat a po ukončení funkčního období podle 

přechodných ustanovení se tito budou moci stát vrchními nebo krajskými státními 

zástupci jen u jiného vrchního nebo krajského státního zastupitelství. Okresních 

státních zástupců se toto ustanovení zřejmě nedotýká, neboť nemají ani omezení 

jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství, 

mají možnost u téhož státního zastupitelství vykonávat funkci vedoucího státního 

zástupce nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období (což není zákaz). Tyto rozdíly 

mezi vrchními, krajskými a okresními státními zástupci nejsou nijak vysvětleny – 

zatímco ohledně přechodných ustanovení v bodu 4 sdílí krajští státní zástupci osud 

okresních státních zástupců, podle tohoto ustanovení bodu 5 sdílí osud vrchních 

státních zástupců. Toto je zcela nesystémový přístup s tím, že jednotlivá 

ustanovení vykazují znaky účelovosti. Nepovažujeme za vhodné, aby bylo 

znemožněno stávajícím vrchním, krajským a okresním státním zástupcům ucházet 

se o jimi zastávanou funkci v nových výběrových řízeních. U nejvyššího státního 

zástupce tomuto tak být nemusí, pokud bude akceptována naše připomínka ad 6). 

V tomto směru je třeba návrh zákona upravit.  

 

 

V Praze dne 22. 8. 2019 

Vypracovali: Mgr. Petr Forejt, Mgr. Lenka Trešlová 
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