
SROVNÁNÍ MINISTERSKÉHO NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM 

ZASTUPITELSTVÍ A ALTERNATIVNÍHO NÁVRHU SPOLKU 

ŠALAMOUN DLE STAVU KE DNI 7.3.2016 

§ 1 

Státní zastupitelství je soustavou orgánů určených k zastupování veřejné žaloby 

v trestním řízení a k výkonu další působnosti při ochraně veřejného zájmu v 

zákonem svěřených věcech. 

 

§ 1 

 

(1) Státní zastupitelství je soustavou orgánů právních služeb k ochraně veřejného 

zájmu,  zastupujících veřejnou žalobu v trestním řízení soudním, garantujících 

zachovávání zákonnosti v předsoudních fázích trestního řízení a vykonávajících 

další úkoly při ochraně veřejného zájmu v zákonem svěřených věcech. 

 

(2) V čele soustavy státního zastupitelství stojí nejvyšší státní zástupce, kterého 

jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti po provedeném 

výběrovém řízení. 

a) Nejvyšší státní zástupce je podřízeným ministra spravedlnosti v rozsahu jeho 

pravomoci, vymezené tímto zákonem. 

b) Za účelem výběru vhodného uchazeče o funkci nejvyššího státního zástupce 

vypíše ministr spravedlnosti výběrové řízení. Podrobnosti uvádí §24 tohoto zákona.  

c) Funkční období nejvyššího státního zástupce je sedm let. 

d) Nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem bezprostředně 

dvakrát po sobě. 

e) Vláda může odvolat nejvyššího státního zástupce před vypršením lhůty sedmi 

let pouze za podmínek, stanovených tímto zákonem 

f) Nejvyšší státní zástupce podává vládě k rukám ministra spravedlnosti jednou 

ročně výroční zprávu o plnění úkolů státního zastupitelství. Strukturu jejího 

obsahu stanoví ministr spravedlnosti zvláštním pokynem. 

g) Nejvyšší státní zástupce navrhuje ministrovi spravedlnosti po projednání s 

příslušným poradním sborem jmenování svých náměstků, krajských státních 

zástupců a vedoucího Speciálního státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce 

může mít maximálně tři náměstky. 

h) Nejvyšší státní zástupce jmenuje po projednání s příslušným krajským 

státním zástupcem a s poradním sborem okresní státní zástupce. 

i) Nejvyšší státní zástupce jmenuje ředitele odborů Nejvyššího státního 

zastupitelství. 

 



 (3) Vláda řídí státní zastupitelství prostřednictvím ministra spravedlnosti 

a) Ministr spravedlnosti navrhuje vládě jmenování a odvolání nejvyššího 

státního zástupce 

b) Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává na návrh nejvyššího státního 

zástupce náměstky nejvyššího státního zástupce, krajské státní zástupce a 

vedoucího Speciálního státního zastupitelství 

c) Ministr spravedlnosti přenáší na státní zastupitelství záměry vlády ve věcech 

trestní politiky, a to zejména obecnými pokyny o prioritách činnosti státního 

zastupitelství. Za plnění obecných pokynů mu odpovídá nejvyšší státní zástupce. 

Ministr spravedlnosti ale nesmí zadávat pokyny k jednotlivým projednávaným 

trestním věcem. 

d) Ministr spravedlnosti může nařídit spisovou prověrku ukončené věci, 

domnívá-li se, že státní zastupitelství se při jejím vyřízení dopustilo závažných 

pochybení nebo porušilo zákon. K provedení spisové prověrky zřídí ministr 

spravedlnosti komisi o lichém počtu členů, jejímž předsedou je představitel 

ministerstva spravedlnosti, ostatní členové jsou rovným dílem úředníci 

ministerstva a státní zástupci, určení nejvyšším státním zástupcem. Vedoucí 

státního zastupitelství, jehož věci se prověrka týká, musí být ministrem seznámen s 

jejími výsledky. 

e) Ministr spravedlnosti může kdykoli požádat nejvyššího státního zástupce o 

poskytnutí informací z činnosti státního zastupitelství, pokud je potřebuje jako člen 

vlády, nebo pokud je potřebuje pro plnění úkolů ministerstva, zvláště pro 

legislativní činnost nebo pro posuzování priorit trestní politiky.  

f) Ministr spravedlnosti může žádat o vysvětlení k jednotlivým trestním 

případům, zvažuje-li na základě obdržených podnětů nebo vlastní kontrolní 

činnosti napadení usnesení státního zástupce stížností pro porušení zákona.  

g) Ministr spravedlnosti jako odvolací orgán v kárném řízení a v řízení o 

odvolání vedoucího státního zástupce může požadovat po předkladateli kárného 

návrhu nebo návrhu na odvolání státního zástupce, aby mu poskytl úplnou 

dokumentaci případu 

h) Ministr spravedlnosti může prostřednictvím příslušného vedoucího státního 

zástupce požádat kterékoli státní zastupitelství o zpracování podkladů nezbytných 

k projednání nároků na náhradu škody uplatňovaných z důvodu odpovědnosti 

státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle jiného právního 

předpisu. V mezích posuzování uvedených nároků mají pověření zaměstnanci 

ministerstva právo seznamovat se s obsahem spisů a evidenčních pomůcek 

vedených u státních zastupitelství, jakož i právo z nich požadovat opisy a výpisy. 

i) Strukturu požadovaných informací a lhůtu pro jejich předložení stanoví 

ministr spravedlnosti a oslovený vedoucí státní zástupce vyhoví. 

 



 

§ 3 

Působnost státního zastupitelství 

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným 

zákonem 

a) V předsoudní fázi trestního řízení dohlíží na zákonnost, nestrannost a 

efektivitu postupu orgánů činných v trestním řízení, přijímá opatření k odstranění 

průtahů 

 

 

Soustava státního zastupitelství 

§ 8 

(1) Soustavu státního zastupitelství tvoří Nejvyšší státní zastupitelství, Speciální 

státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství. 

 

§ 4 

Soustava státního zastupitelství 

 

(1) Soustava státního zastupitelství je třístupňová: 1. stupeň tvoří okresní státní 

zastupitelství, 2. stupeň krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v 

Praze a Speciální státní zastupitelství I a II, 3. stupeň Nejvyšší státní zastupitelství.  

Státní zastupitelství vyššího stupně je přímo nadřízeno státnímu zastupitelství 

nejblíže nižšího stupně. 

 

 

Příslušnost státních zástupců 

§ 10 

(1) V trestním řízení působí v prvním stupni státní zástupce státního 

zastupitelství, jehož příslušnost se určí obdobně podle ustanovení jiných 

právních předpisů o příslušnosti soudů v trestním řízení, nestanoví-li zákon 

jinak.  

(2) Nelze-li pro neúplnost skutkových zjištění určit místní příslušnost státního 

zástupce jinak, považuje se za místo, kde trestný čin vyšel najevo, i obvod 

státního zastupitelství, v jehož obvodu územní působnosti má sídlo nebo 

organizační složku policejní orgán, který sepsal oznámení o zahájení úkonů 

trestního řízení nebo vydal usnesení o zahájení trestního stíhání, nebyl-li 

záznam o zahájení úkonů trestního řízení sepsán. 

 

 



§35 

Místní a věcná příslušnost státních zastupitelství 

 

(1) Státní zastupitelství působí u soudu, v jehož obvodu je činné, pokud tento zákon 

nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. 

(2) Místní příslušnost státního zastupitelství v trestním řízení 1. stupně se řídí 

ustanovením zák. č. 141/1961 Sb. – trestního řádu - až na výjimky, stanovené tímto 

zákonem. 

(3) Nejvyšší státní zastupitelství působí při Nejvyšším soudu ČR a při Nejvyšším 

správním soudu.. Krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze  

a Speciální státní zastupitelství mohou převzít s předběžným souhlasem nejvyššího 

státního zástupce dozor nad přípravným řízením a zastupování veřejné žaloby u 

okresního soudu v obvodu své působnosti, jde-li o mimořádně složitý a společensky 

závažný případ. 

(4) Speciální státní zastupitelství I podává žaloby u Krajského soudu v Hradci 

Králové, Speciální státní zastupitelství II u Krajského soudu v  Brně-pobočka 

Jihlava s výjimkou případů dle odst.(3) tohoto paragrafu.  

(5) Je-li trestním řádem dána místní příslušnost více státních zastupitelství, je 

příslušné to, který začalo konat úkony trestního řízení jako první, avšak Speciální 

státní zastupitelství má přednost před ostatními; zahájí-li úkony trestního řízení 

jiné státní zastupitelství, věc mu neprodleně předá. 

(6) K zastupování žaloby v odvolacím a stížnostním řízení u vrchních soudů jsou 

tímto zákonem zmocněna krajská státní zastupitelství: 

a) Krajské státní zastupitelství v Praze u Vrchního soudu v Praze ve věcech, 

rozhodovaných v 1. stupni u Městského soudu v Praze 

b) Městské státní zastupitelství v Praze u Vrchního soudu v Praze ve věcech, 

rozhodovaných v 1. stupni u Krajského soudu v Praze 

c) Krajské státní zastupitelství v Ostravě u Vrchního soudu v Olomouci ve 

věcech, rozhodovaných v 1. stupni u Krajského soudu v Ostravě a u Krajského 

soudu v Brně 

d) Speciální státní zastupitelství I a II u Vrchního soudu v Praze a v Olomouci 

ve věcech, jimi žalovaných u krajských soudů v obvodu působnosti daného 

vrchního soudu.  

(7) O změně místní a věcné příslušnosti státního zastupitelství z důvodu vhodnosti 

rozhoduje pouze soud podle §25 zák. č. 140/1961 Sb. mimo výjimek dle tohoto 

zákona. 

(5) Státní zástupce krajského státního zastupitelství, jehož státní zástupce působil 

v trestním řízení před soudem prvního stupně, působí v této věci i v řízení o 

odvolání. Na jeho žádost může v řízení o odvolání působit státní zástupce 

Nejvyššího státního zastupitelství. O působení státního zástupce Nejvyššího 



státního zastupitelství vyrozumí Nejvyšší státní zastupitelství odvolací soud. Státní 

zástupce okresního státního zastupitelství, jehož státní zástupce působil v trestním 

řízení před soudem prvního stupně, působí v této věci i v řízení o odvolání pouze s 

předchozím souhlasem okresního státního zástupce. O působení státního zástupce 

okresního státního zastupitelství vyrozumí okresní státní zastupitelství odvolací 

soud. 

 

 

§ 16 

(1) Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra 

spravedlnosti. Funkci nejvyššího státního zástupce nemůže tatáž osoba 

vykonávat 2 po sobě jdoucí funkční období. 

§ 17 

(1) Vedoucího Speciálního státního zastupitelství jmenuje podle výsledků 

výběrového řízení ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce. 

Funkci vedoucího Speciálního státního zastupitelství může tatáž osoba 

vykonávat nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období. 

 

U OSTATNÍCH VEDOUCÍCH STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ NENÍ ZÁKAZ 

OPAKOVANÉHO JMENOVÁNÍ 

 

§24 

Funkční období, kvalifikační předpoklady a jmenování vedoucích státních 

zástupců a ředitelů odborů Nejvyššího státního zastupitelství 

(1) c)Vedoucím státním zástupcem nebo náměstkem vedoucího státního zástupce 

na 2. a 3. stupni soustavy státního zastupitelství a ředitelem odboru na Nevyšším 

státním zastupitelství se nemůže stát státní zástupce, který před 17. listopadem 1989 

vykonával povolání prokurátora, vojenského prokurátora, soudce, vojenského 

soudce nebo důstojníka v ozbrojených sborech. 

e)Státní zástupce nesmí být jmenován vedoucím státním zástupcem státního 

zastupitelství, v němž působí jiný člen jeho rodiny nebo osoba postavená na roveň 

člena rodiny. 

(2) Jmenování a postavení nejvyššího státního zástupce v zásadě upravuje 

ustanovení §1 odst. 2 tohoto zákona. Kvalifikačním předpokladem pro jmenování 

nejvyšším státním zástupcem je odborná praxe nejméně 10 let, z toho nejméně 5 

let ve funkci státního zástupce nebo soudce, dále bezpečnostní prověrka na nejvyšší 

stupeň utajení podle §55 odst.a) zákona o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti. 

Funkční období je sedmileté bez možnosti bezprostředního opakování. 



(3) Krajského státního zástupce a vedoucího Speciálního státního zastupitelství 

jmenuje z úspěšných uchazečů výběrového řízení  ministr spravedlnosti na návrh 

nejvyššího státního zástupce na dobu 7 let… Jmenování na dvě bezprostředně po 

sobě jdoucí funkční období je nepřípustné. 

(4) Okresního státního zástupce jmenuje z úspěšných uchazečů výběrového řízení 

na  návrh příslušného krajského státního zástupce nejvyšší státní zástupce na dobu 

pěti let… Jmenování na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období je 

přípustné. 

(6) Ministr spravedlnosti jmenuje na návrh nejvyššího státního zástupce náměstky 

Nejvyššího státního zastupitelství. 

(7) Nejvyšší státní zástupce jmenuje na návrh krajských státních zástupců, 

městského státního zástupce v Praze  a vedoucího Speciálního státního 

zastupitelství jejich náměstky. Náměstky okresních státních zastupitelství jmenují 

krajští státní zástupci na návrh příslušného okresního státního zástupce. 

(12) Vedoucí státní zástupce, jemuž vypršel mandát bez možnosti jeho opakování, 

se může přihlásit do výběrového řízení na  jmenování vedoucího státního zástupce 

u jiného státního zastupitelství, nebo může být jmenován náměstkem vedoucího 

státního zástupce u jiného státního zastupitelství, než u toho, které dosud řídil. 

 

Dohled v soustavě státního zastupitelství 

§ 29 

(3) Dohled nad postupem Speciálního státního zastupitelství se nevykonává; 

Speciální státní zastupitelství však informuje Nejvyšší státní zastupitelství o 

skončení věci.  

(4) Vyšší státní zastupitelství není oprávněno vykonávat dohled nad dohledem 

vykonávaným nižším státním zastupitelstvím. 

§ 30 

(1) Dohled lze vykonat na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby, jejíž 

práva nebo povinnosti jsou postupem státního zastupitelství přímo dotčeny, 

nebo na základě podnětu ministerstva, orgánu veřejné moci, jehož působnosti 

se věc přímo dotýká (dále jen „podnět k výkonu dohledu“), anebo z vlastní 

iniciativy. 

 

§39 

Dohled v soustavě státního zastupitelství 

(1) Každý účastník trestního řízení, a každý občan nebo instituce, kdo v rámci 

výkonu své profese, veřejné činnosti nebo jakkoli jinak získají znepokojivé 

informace o průběhu konkrétního trestního řízení a domnívají se, že je ve veřejném 

zájmu vykonat dohled nad činností orgánů činných v trestním řízení, mají právo 



podat podnět k vykonání dohledu. Dohledové státní zastupitelství  vyrozumí 

předkladatele podnětu bez vyzvání ve lhůtě 30 dnů o způsobu jeho vyřízení . 

(5) Nejvyšší státní zastupitelství je oprávněno vykonávat omezený dohled nad 

postupem krajského státního zastupitelství, který je výkonem dohledu; přezkoumá 

pouze, zda krajské státní zastupitelství při výkonu dohledu postupovalo v souladu 

se zákonem a zda vyčerpalo zákonem dané možnosti. 

 

§ 46 

Stížnost na chování nebo na průtahy 

(1) Každý je oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního 

zastupitelství (dále jen „stížnost na průtahy“) nebo stížnost na nevhodné 

chování státních zástupců, jakož i právních čekatelů, asistentů státních 

zástupců, vyšších úředníků státního zastupitelství a ostatních zaměstnanců 

zařazených k výkonu práce na státním zastupitelství (dále jen „stížnost na 

chování“). 

(2) K vyřízení stížnosti na chování nebo stížnosti na průtahy  

a) proti státnímu zástupci je příslušný vedoucí státní zástupce státního 

zastupitelství, u kterého je státní zástupce, proti němuž stížnost směřuje, činný 

… 

 

§31 

Stížnosti na nečinnost a nesprávný úřední postup státního zastupitelství 

 

(1) Každý má právo stěžovat si na nesprávný postup vyřizování trestní věci  a na 

nečinnost státního zastupitelství. 

Poskytování informací ministerstvu a jiným orgánům veřejné moci 

§ 52 

(1) Státní zastupitelství poskytují informace ministerstvu a jiným orgánům 

veřejné moci, pokud je potřebují k výkonu své působnosti. Nevyplývá-li rozsah, 

v jakém se informace poskytnou, z právního předpisu, stanoví jej státní 

zastupitelství s přihlédnutím k požadovanému účelu a ochraně údajů, kterou je 

povinno zajistit v zájmu splnění účelu řízení, které vede.  

(2) Nejvyšší státní zastupitelství poskytne ministerstvu na žádost informace 

vztahující se k činnosti státního zastupitelství, pokud takové informace 

ministerstvo potřebuje pro přípravu právních předpisů nebo pro účely tvorby 

politiky v oblasti působnosti ministerstva.  

(3) Státní zastupitelství informace podle odstavce 1 nebo 2 neposkytne, jestliže 

to vyžaduje povaha věci, její závažnost nebo nezbytnost nezpřístupňovat 

informace o postupu v takové věci dalším osobám. 



 

Informační politika státního zastupitelství vůči orgánům veřejné moci a vůči 

veřejnosti 

§59 

Informování ministerstva 

Státní zastupitelství poskytují informace jiným orgánům veřejné moci, pokud je 

potřebují k výkonu své působnosti. Informační povinnost vůči ministerstvu 

spravedlnosti je v zásadě dána ustanovením §1 odst. 3 tohoto zákona. Požadavkům 

ministra spravedlnosti, co do rozsahu a struktury informací státní zastupitelství 

vyhoví v mezích ustanovení §1 odst. 3 tohoto zákona, protože jde o požadavek 

nadřízeného orgánu. V ostatních případech, nevyplývá-li rozsah poskytnutých 

informací z právního předpisu, stanoví jej státní zastupitelství s přihlédnutím k 

požadovanému účelu a ochraně údajů, kterou je povinno zajistit v zájmu splnění 

účelu řízení, které vede. 

 

ČÁST OSMÁ 

PORADNÍ SBOR  

§ 69 

(1) Poradní sbor státního zastupitelství (dále jen „poradní sbor“) slouží k 

uplatňování poznatků z činnosti státních zástupců, zjišťování praktických 

problémů při jejich činnosti a uplatňování efektivních forem a metod řízení. Za 

tímto účelem nejvyšší státní zástupce s poradním sborem projednává zejména 

návrhy pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce, stanoviska ke 

sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů a metodické návody k 

sjednocení výkonu působnosti státního zastupitelství. S poradním sborem 

mohou být rovněž projednávány návrhy zákonů a ostatních právních předpisů, 

které se podstatně dotýkají působnosti státního zastupitelství a způsobu jejího 

výkonu. 

(2) V poradním sboru je Nejvyšší státní zastupitelství, Speciální státní 

zastupitelství a každé krajské státní zastupitelství zastoupeno po jednom členu, 

okresní státní zastupitelství z obvodu každého krajského státního zastupitelství 

jsou zastoupena také po jednom členu; každý člen poradního sboru má jednoho 

náhradníka. 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Poradní sbory 

§75 

Obecné zásady 

(1) Poradní sbory se zřizují na úrovni celé soustavy státního zastupitelství (dále 

Poradní sbor nejvyššího státního zástupce), dále pro řešení vnitřních záležitostí 



organizačních složek soustavy při Nejvyšším státním zastupitelství, při krajských 

státních zastupitelstvích, při Městském státním zastupitelství v Praze a při 

Speciálním státním zastupitelství. Jejich členové a náhradníci jsou voleni na dobu 

šesti let v přímých, rovných, tajných volbách, kterých se mohou zúčastnit všichni 

státní zástupci. 

 

 

§ 70 

Výběr státních zástupců 

(1) Státní zástupci jsou do funkce jmenováni na základě výsledků výběrového 

řízení, jehož součástí je i psychologicko-diagnostické vyšetření zaměřené na 

osobnostní způsobilost vykonávat funkci státního zástupce. Psychologicko-

diagnostickému vyšetření se uchazeč nemusí podrobit v případě, že jej již v 

předchozích 5 letech absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ nebo „doporučuje 

se s výhradou“. Na výběrové řízení a jmenování státních zástupců se správní 

řád nepoužije. 

(2) Výběrové řízení vyhlašuje po projednání s ministerstvem nejvyšší státní 

zástupce na návrh příslušného vedoucího státního zástupce; má-li být státní 

zástupce přidělen k okresnímu státnímu zastupitelství, nejvyšší státní zástupce 

vyhlašuje výběrové řízení na návrh příslušného krajského státního zástupce. 

 

§ 23 

Výběr vedoucích státních zástupců 

(1) Ministr spravedlnosti  vypisuje výběrové řízení pro výběr vhodného uchazeče o 

funkci nejvyššího státního zástupce… 

(2) Výběrové řízení pro obsazení funkcí krajských státních zástupců, městského 

státního zástupce v Praze  a vedoucího Speciálního státního zastupitelství vypisuje 

nejvyšší státní zástupce… 

(3) Výběrové řízení pro obsazení funkcí okresních státních zástupců vypisuje 

příslušný krajský státní zástupce… 

§ 77 

Výkon funkce státního zástupce 

(1) Výkon funkce státního zástupce vzniká dnem, který je stanoven k nástupu 

výkonu funkce, a končí uplynutím dne zániku funkce státního zástupce. 

Nestanoví-li tento zákon jinak, vykonává práva a povinnosti vyplývající z 

výkonu funkce státního zástupce státní zastupitelství, ke kterému je státní 

zástupce přidělen k výkonu funkce. 

(3) Na výkon funkce státního zástupce se použijí ustanovení zákoníku práce 

uvedená v… 



 

§ 78 

Hodnocení státních zástupců 

(1) Hodnocení státních zástupců se zajišťuje prostřednictvím  

a) pravidelného hodnocení státních zástupců, 

(3) Pravidelné hodnocení státních zástupců se provede po prvním roce výkonu 

funkce státního zástupce a dále se pak provádí jednou za 3 roky. Obsahuje-li 

však pravidelné hodnocení závěr, že státní zástupce neplní své povinnosti 

vyhovujícím způsobem, provede se další pravidelné hodnocení již po uplynutí 1 

roku ode dne seznámení státního zástupce s předchozím hodnocením. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Služební poměr státních zástupců 

 

§ 6 

Povaha služebního poměru státních zástupců 

 

(1) Státní zástupci jsou státními zaměstnanci se specifickou povahou pracovní 

náplně. Určující prvky jejich vzájemného vztahu se státem přesahují hranice 

běžného pracovního poměru, proto tento zákon stanoví, že se jedná o služební 

poměr státních zástupců. 

§ 7 

Výběr státních zástupců  

 

(1) Uchazeči o povolání státního zástupce jsou přijímáni výlučně do funkce 

státního zástupce okresního státního zastupitelství. 

§ 8 

Předpoklady vzniku funkce státního zástupce 

(3) Státní zástupce nesmí být členem politické strany ani politického hnutí. Pokud 

tuto podmínku nesplňuje v době jmenování, musí členství ukončit do tří měsíců od 

jmenování, jinak by ztratil způsobilost být státním zástupcem. 

§13 

Služební hodnocení 

 

(1)Státní zástupce podléhá služebnímu hodnocení, které se  provádí jednou ročně 

v prvním čtvrtletí roku. V případě jeho neuspokojivého výsledku se opakuje po šesti 

měsících. 

 

ČÁST DESÁTÁ 

KÁRNÁ ODPOVĚDNOST  



§ 83 

Odpovědnost za kárné provinění 

(1) Státní zástupce, vedoucí státní zástupce a náměstek vedoucího státního 

zástupce jsou odpovědní za kárné provinění. 

(2) Kárného provinění se státní zástupce dopustí zaviněným porušením 

povinnosti státního zástupce anebo zaviněným chováním nebo jednáním, jímž 

státní zástupce narušuje vážnost nebo důstojnost funkce státního zástupce nebo 

státního zastupitelství nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný 

nebo zákonný postup státního zástupce nebo státního zastupitelství. 

§ 84 

Kárná opatření  

(1) Za kárné provinění podle § 83 odst. 2 lze uložit státnímu zástupci podle 

závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření: 

a) důtku,  

b) snížení platu až o 30% na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném 

provinění, jehož se státní zástupce dopustil v době před zahlazením kárného 

opatření, na dobu nejdéle 2 let,  

c) odvolání z funkce státního zástupce. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Odpovědnost státních zástupců a vedoucích státních zástupců za výsledky 

výkonu služby 

 

§26 

Základní ustanovení 

 

(1)Všechna oznámení, obsahující stížnosti a podněty k prověření podezření na 

nesprávný úřední postup státního zástupce nebo na porušení jeho povinností 

dle §19 tohoto zákona bez ohledu na jejich zdroj a formu se projednávají podle 

části šesté tohoto zákona. 

(2)Každý má právo podat stížnost na nesprávný úřední postup státního 

zástupce,  jeho nečinnost nebo  na nevhodné chování. 

(3)Stížnosti a podněty se podávají písemně nebo ústně do protokolu u státního 

zastupitelství, které je přímo nadřízeno státnímu zastupitelství, u něhož došlo k 

napadenému jednání. Nepříslušné státní zastupitelství je povinno oznámení 

přijmout a doručit příslušnému státnímu zastupitelství. 

 

§27 

Kárné provinění 

 



(1) Neplnění obecných povinností podle ustanovení §19 tohoto zákona může 

kárný orgán považovat za kárné provinění státního zástupce. Státní zástupce je 

odpovědný za kárné provinění.   

 

(2) Kárným proviněním státního zástupce je zaviněné chování nebo jednání, 

jímž státní zástupce narušuje vážnost nebo důstojnost funkce státního zástupce 

nebo státního zastupitelství nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, 

odborný nebo spravedlivý postup státního zástupce nebo státního zastupitelství.  

Zejména jím je 

a) účast na činnosti politických stran a hnutí a odborových organizací s 

výjimkou Unie státních zástupců, popř. jiných stavovských organizací 

b) nedbání zákazu výkonu dalších činností, jejichž neslučitelnost s výkonem 

funkce státního zástupce je dána tímto zákonem 

c) znevažující vyjadřování státního zástupce o účastnících řízení nebo 

úředních osobách, pronesené veřejně nebo uveřejněné prostřednictvím tisku, 

rozhlasu, televize, sociálních sítí, internetu; šíření nepravdivých znevažujících 

informací o ústavních činitelích České republiky, jiných státních zástupcích a 

účastnících trestního řízení 

d) hrubé, urážlivé chování státního zástupce k účastníkům řízení a úředním 

osobám, s nimiž jedná v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce; 

vyvolávání konfliktů s orgány státní moci, představiteli místní samosprávy a 

zájmových sdružení občanů 

e)takový způsob argumentace ve prospěch obžaloby, které by soud mohl vnímat 

jako nátlak 

f) svévolné nesplnění pokynu, vydaného nadřízenými podle tohoto zákona 

g) neplnění rozhodnutí prezidenta republiky, ministra spravedlnosti, soudů 

a nadřízených státních zástupců o odnětí či přikázání věci nebo o zastavení 

řízení 

h) nerespektování ustanovení Ústavy, zákonů, podzákonných předpisů a 

judikátů Ústavního a Nejvyššího soudu ČR a vnitřních předpisů státního 

zastupitelství 

i) nedbání právního názoru pravomocného rozhodnutí obecných soudů v 

konkrétní trestní věci 

j) sjednávání neveřejných, protokolárně nepodchycených dohod s 

účastníky řízení 

k) promeškání procesních lhůt, vyvolávání průtahů v řízení, nedbání 

povinnosti stíhat 

  každý  trestný čin, o němž se státní zástupce doví 

l) zneužití postavení státního zástupce k získání neoprávněných osobních 

výhod 



m) opakované narušování občanského soužití 

n) úmyslné poškození práv účastníků řízení porušením ustanovení 

procesních 

 předpisů; poškození, spáchané v úmyslu přímém nebo nepřímém, může být 

 stíháno podle zák. č. 40/2009 Sb. 

o) účelová selekce důkazů nebo jejich opomíjení, spáchaná v úmyslu 

přímém nebo nepřímém; v závažných případech může být stíhána podle zák. č. 

40/2009 Sb. 

p) podávání nepravdivých informací nadřízeným, policii a soudům a 

zamlčování důležitých zjištění 

q) porušení povinné mlčenlivosti   

r)požívání alkoholu při výkonu služby vůbec a opakovaná podnapilost na 

veřejnosti a v soukromí; konzumace omamných a psychotropních látek 

s) zaviněná ztráta způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi 

 

(4)Pro podezření z kárného provinění musí být projednán takový postup 

státního zástupce v trestním řízení, který ve výsledku vedl k vyplacení 

odškodnění účastníkovi trestního řízení podle zvláštního zákona o odpovědnosti 

státu za škody. 

(5) Podnět k zahájení jednání podle odst.(4) je povinen podat bez zbytečných 

průtahů ministr spravedlnosti vždy, když rozhodne o vyplacení odškodnění. 

 

§28 

Kárné řízení 

 

(1) Vedoucí státní zástupce je povinen prověřit bez průtahů každý poznatek z 

vlastní kontrolní činnosti, z kontrolní činnosti nadřízeného orgánu nebo z 

neanonymní stížnosti, podané libovolným podatelem. Zjistí-li, že získané 

poznatky by mohly vést k závěru o kárném provinění nebo nezákonném jednání 

podřízeného, přijme bezodkladně opatření k zahájení kárného řízení. 

 

(5) Ve všech ostatních případech  vedoucí státní zástupce zahájí proti státnímu 

zástupci kárné řízení podáním návrhu na potrestání kárné komisi 1. stupně. 

(6) Podání návrhu na uplatnění kárného opatření předchází jeho projednání v 

Poradním sboru v přítomnosti státního zástupce, jehož se návrh týká. 

(7) Kárnou pravomoc vykonává v 1. stupni kárná komise, zřízená u nejblíže 

vyššího státního zastupitelství; v případě státních zástupců Nejvyššího státního 

zastupitelství je příslušná kárná komise 1. stupně při ministerstvu 

spravedlnosti. 



(9) Státní zástupce se může odvolat proti rozhodnutí kárné komise 1. stupně ke 

kárné komisi 2. stupně, 

(12) Proti rozhodnutí kárné komise 2. stupně lze uplatnit opravný prostředek, 

kterým je stížnost ke kárnému senátu Nejvyššího správního soudu. 

 

§30 

Vymáhání regresní spoluúčasti 

(1) Zjistí-li kárná komise, že státní zástupce svým postupem v trestním řízení 

aspoň částečně zavinil vznik škody, za kterou stát vyplatil účastníkovi trestního 

řízení odškodnění podle zvláštního zákona o odpovědnosti státu za škody, uloží 

státnímu zástupci, aby státu přispěl na náhradu škody regresní náhradou až do 

výše pětinásobku jeho měsíčního průměrného čistého příjmu včetně odměn. 

 

§31 

Stížnosti na nečinnost a nesprávný úřední postup státního zastupitelství 

(1) Každý má právo stěžovat si na nesprávný postup vyřizování trestní věci  a 

na nečinnost státního zastupitelství. 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 94 

(1) Vrchní státní zastupitelství v Praze a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 

se zrušují.  

(2) Funkce vrchního státního zástupce v Praze a vrchního státního zástupce v 

Olomouci a jejich náměstků se zrušují.  

(3) Státní zástupci přidělení k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a k 

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci se ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona považují za státní zástupce přidělené k Nejvyššímu státnímu 

zastupitelství. 

§ 97 

(2) U nejvyššího státního zástupce, který tuto funkci vykonává ke dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se za počátek funkčního období považuje den nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

(3) Krajským státním zástupcům, kteří tuto funkci vykonávají ke dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona, končí funkční období dnem jmenování krajského 

státního zástupce podle tohoto zákona, nejdříve však uplynutím 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však uplynutím 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

(4) Okresním státním zástupcům, kteří byli jmenováni do své funkce v roce 1994 

a kteří vykonávají tuto funkci  ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, končí 

funkční období uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 



(5) Okresním státním zástupcům, kteří byli jmenováni do své funkce v letech 

1995 až 2000 a kteří vykonávají tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona, končí funkční období uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

(6) Okresním státním zástupcům, kteří byli jmenováni do své funkce v letech 

2001 až 2007 a kteří vykonávají tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona, končí funkční období uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

(7) Okresním státním zástupcům, kteří byli jmenováni do své funkce v letech 

2008 až 2012 a kteří vykonávají tuto funkci  ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona, končí funkční období uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

(8) Okresním státním zástupcům, kteří byli jmenováni do své funkce v období 

od 1. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona a kteří vykonávají tuto 

funkci  ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, končí funkční období uplynutím 

6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST OSMNÁCTÁ 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 87 

Ukončení mandátu vedoucího státního zástupce v důsledku nabytí účinnosti 

tohoto zákona 

(2) Nejvyššímu státnímu zástupci a jeho náměstkům,  kteří vykonávali tuto 

funkci v den nabytí účinnosti tohoto zákona, končí funkční období uplynutím 

doby jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  Nejvyšší státní 

zástupce se smí přihlásit do výběrového řízení na nové obsazení funkce 

nejvyššího státního zástupce podle tohoto zákona. Náměstci nejvyššího státního 

zástupce nemohou být být znova jmenováni do funkce náměstka nejvyššího 

státního zástupce a nemohou se ucházet o jmenování  nejvyšším státním 

zástupcem. 

 (3) Ostatním vedoucím státním zástupcům a jejich náměstkům, kteří byli 

jmenováni do funkce kdykoli před 31.12. 2007 a kteří vykonávali tuto funkci v 

den nabytí účinnosti tohoto zákona, končí funkční období uplynutím doby dvou 

let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona až na výjimky dle §88 tohoto zákona. 

(4)Ostatním vedoucím státním zástupcům a jejich náměstkům, kteří byli 

jmenováni do své funkce v letech 2008 až 2011 a kteří vykonávali tuto funkci v 

den nabytí účinnosti tohoto zákona, končí funkční období uplynutím doby 3 let 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona až na výjimky dle §88 tohoto zákona. 

(5) Ostatním vedoucím státním zástupcům a jejich náměstkům, kteří byli 

jmenováni do své funkce od r. 2012 až do současnosti a vykonávají tuto funkci 



v den nabytí účinnosti tohoto zákona, končí funkční období uplynutím doby 7 

let ode dne jmenování až na výjimky dle §88 tohoto zákona . 

(6)Vedoucí státní zástupci, uvedení v odst. (2)-(5) až na výjimky dle §88 tohoto 

zákona mají právo přihlásit se do výběrového řízení na místo vedoucího 

státního zástupce u jiného státního zastupitelství. Nesmí ale být jmenováni 

náměstky na svém státním zastupitelství  a náměstci státních zástupců nesmí 

být jmenováni vedoucími státními zástupci u svého státního zastupitelství. 

 

§88 

Ukončení mandátu vedoucího státního zástupce nebo náměstka pro ztrátu 

způsobilosti dle §24 odst.1 tohoto zákona 

(1) Vedoucím státním zástupcům a náměstkům vedoucích státních zástupců na 

2. a 3. stupni soustavy státního zastupitelství a ředitelům odborů Nejvyššího 

státního zastupitelství, kteří před 17. listopadem 1989 vykonávali funkci 

prokurátora, vojenského prokurátora, soudce, vojenského soudce nebo 

důstojníka v ozbrojených sborech, vyprší mandát za 1 rok od nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Zůstane jim zachováno postavení státního zástupce, přiděleného 

ke státnímu zastupitelství, na kterém dosud působili. 

(2) Požádá-li státní zástupce, jemuž zanikl mandát dle ustanovení odst. 1, o 

přeložení k jinému státnímu zastupitelství stejné nebo nižší úrovně, bude mu 

přednostně vyhověno. 

 

§91 

Změny v soustavě státního zastupitelství, vyvolané přijetím tohoto zákona 

(3) Státní zástupci činní u Vrchního státního zastupitelství v Praze se dle §16 

odst.1 tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně přidělují  ke 

Krajskému státnímu zastupitelství v Praze při zachování náležitostí státních 

zástupců vrchního státního zastupitelství. 

(4) Státní zástupci činní u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dle 

§16 odst.1 tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně přidělují  

ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě při zachování náležitostí 

státních zástupců vrchního státního zastupitelství. 

(5) Lhůta dočasného přidělení státních zástupců, uvedených v odst.3 a 4, je 1 

rok. Během ní bude rozhodnuto podle §17 odst. 1 o přidělení na trvalé působiště, 

kterým může být libovolné státní zastupitelství v obvodu jejich zrušeného 

vrchního státního zastupitelství. Přitom bude dle možností přihlíženo k přáním 

státních  zástupců.   

 

Zpracoval: Ing. Zdeněk Jemelík                                          V Praze dne 6.3.2016 


