
 

I.  

NÁVRH ZÁKONA O GENERÁLNÍ INSPEKCI JUSTICE 

 
§1 ZŘÍZENÍ A ZMOCNĚNÍ  GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE 

 

Odst.1/ 

a/Zřizuje se Generální inspekce justice (dále jen : GIJ) jako orgán, který přijímá 

stížnosti občanů, jejich zájmových sdružení, právnických osob a orgánů státní moci a 

místních samospráv na průtahy řízení a nevhodné chování státních zástupců, čekatelů 

státního zastupitelství, soudců, asistentů soudců, soudních čekatelů a vyšších  soudních 

úředníků, a prověřuje, zda stížností napadené jednání zakládá  podezření na kárné 

provinění podle § 87 zák.č. 6/2002 Sb. a podle § 28 zák.283/1993 Sb. nebo na spáchání 

tr.č. zneužití pravomoci úřední osoby podle §  329  zák. č. 40/2009 Sb. či maření úkolu 

úřední osoby z nedbalosti podle § 330 zák. č. 40/2009 Sb.  

b/ GIJ prověřuje z úřední povinnosti také podezření na kárné provinění nebo trestnou 

činnost, vyplývající z poznatků, získaných ze sdělovacích prostředků nebo z jiných 

zdrojů. 

c/ GIJ zpětně prověřuje postup státního zastupitelství a soudů ve všech případech 

neoprávněného uvalení vazby nebo uložení trestu odnětí svobody. Prověřuje, zda osoby, 

jejichž jednání vedlo k uvedeným následkům, se při výkonu služby nedopustily kárného 

provinění nebo trestného činu.  

 

Odst.2/ Stížnost podle odst.1 nelze použít jako opravný prostředek proti meritornímu 

nebo procesnímu rozhodnutí soudu nebo státního zastupitelství 

 

Odst.3/ Pravomoc GIJ se nevztahuje na soudce Ústavního soudu ČR a jejich asistenty. 

 

Odst.4/ Při prověřování stížností se GIJ  přiměřeně řídí ustanoveními trestního řádu. 

 

Odst.5/Každý je  povinen dostavit se na předvolání k podání vysvětlení příslušníkům 

GIJ. Za nevyhovění  předvolání lze uložit pořádkovou pokutu, popř. nechat 

předvolaného předvést Policií ČR.  

 

Odst.6/ GIJ je oprávněna požadovat vysvětlení od podezřelých a svědků a předložení 

listinných důkazů, dále též nahlížet do souvisejících soudních spisů, spisů státního 

zastupitelství a PČR, do paměti služebních počítačů, jež mohou obsahovat informace, 

užitečné pro objasnění prověřované věci, zhlédnout videozáznamy a naslouchat 

zvukovým záznamům, které jsou součástí příslušných spisů. Příslušné orgány jsou 

povinny na požádání dát GIJ k disposici spisové materiály, video- a audiozáznamy a 

počítače. 

 

Odst. 7/ Osoby, uvedené v §1 odst.1 tohoto zákona, jsou pro podání vysvětlení GIJ 

zproštěny mlčenlivosti v rozsahu nezbytném pro prověření vyšetřované stížnosti. 

 

§2 STÁTNÍ SPRÁVA GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE 

 

Odst.1/ Ústředním orgánem státní správy GIJ ve věcech výkonu služby je prezident 

republiky, který jmenuje a odvolává ředitele GIJ a jeho 1. náměstka, určuje GIJ 



priority její činnosti a přijímá a vyhodnocuje její čtvrtletní a výroční zprávy a rozhoduje 

o  nápravných opatřeních ve věcech výkonu služby, která z vyhodnocení zpráv 

vyplývají. 

 

Ředitel GIJ je ve věcech výkonu služby přímým podřízeným prezidenta republiky. 

 

Odst.2/Ústředním orgánem státní správy GIJ ve věcech financování a materiálně-

technického zabezpečení je ministerstvo spravedlnosti. Vztahy mezi ministerstvem a GIJ 

v této oblasti se přiměřeně řídí zákonem o státním zastupitelství. 

 

Ředitel GIJ je ve věcech působnosti ministerstva spravedlnosti jako orgánu státní 

správy přímým podřízeným ministra spravedlnosti. 

 

§3 ORGANIZAČNÍ SRTUKTURA GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE 

 

Odst.1/ Sídlo Generální inspekce justice je v …. 

 

Odst.2 / GIJ může zřídit v obvodech působnosti krajských soudů detašovaná pracoviště. 

O jejich zřízení  rozhoduje  ředitel GIJ se souhlasem ministerstva spravedlnosti.   

 

§4 ŘÍZENÍ GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE 

 

Odst.1/ GIJ je prostřednictvím svého ředitele podřízena prezidentovi republiky ve 

věcech výkonu služby, ve věcech státní správy ministrovi spravedlnosti. 

 

Odst.2/ Ministr spravedlnosti v rámci výkonu státní správy vydá formou vyhlášky 

jednací a kancelářský řad Generální inspekce justice. 

 

Odst.3/ V čele GIJ stojí ředitel, jemuž jsou přímo podřízeni všichni další zaměstnanci 

GIJ.  

 

Odst.4/ Ředitele vybírá ve výběrovém řízením prezident republiky, který jej  jmenuje a 

odvolává se souhlasem Senátu. Pokud by Senát nedal prezidentovi republiky souhlas 

s jmenováním dvou uchazečů po sobě, dalšího smí jmenovat i bez jeho souhlasu. 

 

Funkční období ředitele GIJ je shodné s funkčním obdobím prezidenta republiky. Může 

být ale prodlouženo na přechodnou dobu do jmenování nového ředitele novým 

prezidentem. 

 

Ředitel GIJ smí zastávat tento úřad dvakrát po sobě. 

 

Odst.5/ Statutárním zástupcem ředitele GIJ je náměstek ředitele GIJ, kterého jmenuje 

prezident republiky na návrh ředitele. Prezident republiky má právo odmítnout dva 

navržené, třetího jmenovat musí. 

 

Funkční období náměstka ředitele GIJ je shodné s funkčním obdobím ředitele GIJ. 

 

Náměstek ředitele GIJ smí zastávat tento úřad dvakrát po sobě.  

 

Odst.6/ Ředitel GIJ má zejména tyto úkoly a pravomoci: 



a/ Reprezentuje GIJ navenek, jedná jejím jménem s jinými orgány státu a místní 

samosprávy, navrhuje prezidentovi republiky jmenování a odvolání náměstka 

generálního ředitele GIJ 

 b/ Vydává organizační řád, příkazy a metodické pokyny, má pravomoc kárného žalobce 

dle zák.č. 7/2002 Sb. vůči svým podřízeným. 

c/ Přijímá do pracovního poměru inspektory, čekatele a další zaměstnance a rozvazuje 

jim pracovní poměr, určuje platy a odměny, uděluje pochvaly, vede vytýkací řízení.  

d/ Jmenuje a odvolává vedoucí detašovaných pracovišť 

e/ Přiděluje a odnímá inspektorům stížnosti k prověření a kontroluje jejich postup při 

prověřování, a to přímo nebo prostřednictvím vedoucích detašovaných pracovišť.  

f/ Vydává usnesení dle §10 odst. 2 

e/ Organizuje vedení evidence a další  administrativní činnosti. 

 

Odst.7/ Náměstek ředitele GIJ zastupuje ředitele v případě jeho nepřítomnosti v plném 

rozsahu jeho pravomoci, s výjimkou pravomoci kárného žalobce, v které ho smí 

zastupovat pouze v případě, že ředitel po dobu nejméně jednoho měsíce nevykonává 

z jakýchkoli důvodů službu. Spravuje část agendy ředitele GIJ a plní další úkoly dle 

jeho pokynů. 

 

Odst.8/ Vedoucího detašovaného pracoviště jmenuje ředitel GIJ na funkční období, 

shodné se svým mandátem. Vedoucí organizuje činnost pracoviště. Vykonává 

delegovanou část pravomoci ředitele GIJ na svěřeném pracovišti.  V tomto smyslu mu 

jsou podřízeni zaměstnanci GIJ, zařazení na jeho pracovišti. 

 

Vedoucí detašovaného pracoviště není oprávněn zastavit bez souhlasu ředitele GIJ 

prověřování stížnosti, přidělené k prověření na jeho pracoviště. 

 

Odst.9/ Dojde-li k rozporu mezi pokynem ředitele GIJ a vedoucího detašovaného 

pracoviště, pracovník detašovaného pracoviště, jehož se rozpor týká, pokračuje v plnění 

pokynu, který dostal jako první, ale současně bez prodlení uvědomí o druhém, odlišném, 

pokynu jeho předkladatele. O řešení rozporu rozhodne ředitel GIJ.   

 

Rozpor mezi pokyny ředitele a vedoucího detašovaného  pracoviště nemá odkladný 

účinek na plnění prvního obdrženého pokynu. 

 

§5/ INSPEKTOŘI A ČEKATELÉ GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE 

 

Odst.1/ GIJ koná svou činnost prostřednictvím inspektorů. Úkony inspektorů při 

prověřování stížností mají právní účinky úkonů GIJ. 

 

Odst.2/ Inspektorem GIJ se může stát bezúhonný občan České republiky, který má 

vysokoškolské právnické vzdělání nejméně magisterské úrovně, má nejméně pětiletou 

praxi v právnickém povolání, u PČR, v Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve 

zpravodajských službách, Armádě ČR a vyhoví podmínkám při přijímacích pohovorech 

a testech. 

 

Odst.3/ Čekatelem GIJ se může stát bezúhonný občan České republiky, který má 

vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářské úrovně a  má nejméně dvouletou praxi v 

právnickém povolání, u PČR, v Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve 



zpravodajských službách, Armádě ČR a vyhoví podmínkám při přijímacích pohovorech 

a testech.  

 

Odst.4/ Čekatelé GIJ jsou činní jako pomocníci inspektorů. Po dobu přidělení jsou 

přímo podřízeni inspektorům, jimž pomáhají. 

 

Odst.5/ Čekatel GIJ se může stát inspektorem, uvolní-li se tabulkové místo, dosáhl-li pěti 

let praxe a získal-li nejméně magisterský titul. 

 

Odst.6/ Na místa inspektorů a čekatelů mohou být přijímáni stážisté s odpovídající 

kvalifikací, a to na funkční období dvou let, s možností obnovování až na šest let. 

 

 Odst.7/ Všichni zaměstnanci GIJ jsou vázáni mlčenlivostí, které je může zprostit pouze 

ředitel GIJ. Ředitele GIJ může zprostit mlčenlivosti prezident republiky. 

 

Odst.8/ V dalším se postavení inspektorů a čekatelů GIJ přiměřeně řídí ustanoveními 

zákona o státním zastupitelství. Poměry ostatních pracovníků se řídí zákoníkem práce.   

 

§6 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 

Odst.1/ Stížnost lze podat libovolným způsobem písemně na adrese sídla GIJ nebo ústně 

do protokolu na jejím libovolném pracovišti. 

 

Odst.2/ Z obsahu stížnosti musí být patrné, kdo ji podává (včetně adresy pro 

doručování), proti komu směřuje a v čem stěžovatel spatřuje závadnost jednání osoby, 

na kterou si stěžuje. Neúplnou stížnost GIJ vrátí stěžovateli s pokynem k doplnění, pro 

které stanoví lhůtu nejméně osm (8) dnů od doručení. 

 

Odst.3/ Požádá-li o to stěžovatel, GIJ jej do dvou měsíců od obdržení stížnosti vyrozumí 

o způsobu jejího využití. 

 

Odst.4/ GIJ rozhodne usnesením o odmítnutí stížnosti a jejím založení ad acta 

a) Nemá-li náležitosti dle §6 odst.2/ tohoto zákona a stěžovatel ji přes výzvu ve 

stanovené lhůtě nedoplnil 

b) Nevyhovuje-li zaměření stížnosti ustanovení §1 odst. 1,2 tohoto zákona 

c) Je-li napadené jednání ze zákona promlčeno 

d) Vede-li již v napadené věci kárné řízení místně příslušný kárný žalobce dle 

zák.č.7/2002 Sb., popř. byla-li stížností napadená osoba již dříve potrestána za 

napadené jednání kárným soudem nebo výtkou nadřízeného 

e) Přestane-li napadená osoba vykonávat funkci, zmíněnou v §1 odst.1/ 

f) Zemře-li napadená osoba  

 

Odst.5/ Ustanovení §6 odst.4 písm. c, d, e se nepoužije, je-li důvodné podezření, že 

popsané jednání může být trestným činem, jenž dosud není promlčen. Prověřování 

pokračuje až do rozhodnutí o důvodnosti předání věci orgánům činným v trestním 

řízení. 

 

Odst.6/ Spadá-li vyřízení stížnosti dle působnosti jiného úřadu, GIJ ji bez průtahů 

postoupí. 

 



Odst.7/ Má-li stížnost potřebné náležitosti, GIJ předběžně vyhodnotí její důvodnost. 

Uzná-li ji za důvodnou, zahájí prověřování. Zahájení prověřování oznámí bez průtahů 

Generální prokuratuře. 

 

Odst.6/ GIJ postupuje při prověřování stížnosti bez zbytečných průtahů, a to tak, aby 

v nejkratším možném čase shromáždila dostatek poznatků pro její vyhodnocení. 

Přednostně vyřizuje věci, u nichž hrozí promlčení. Základní maximální doba na 

prověření stížnosti je šest (6) měsíců od obdržení; její překročení je možné jen se 

souhlasem Generální prokuratury.  

 

Odst.7/ Není-li stěžovatel spokojen se způsobem a úrovní vyřízení stížnosti, může 

požádat o přezkoumání postupu GIJ Generální prokuraturu, jejíž rozhodnutí je 

konečné. 

 

 

§7 SOUBĚH ČINNOSTI GIJ A KÁRNÝCH ŽALOBCŮ DLE ZÁK.Č.7/2002 Sb. 

 

Odst.1/ Pravomoci kárných žalobců dle zák.č. 7/2002 Sb. zůstávají zachovány. 

 

Odst.2/ 

a/ GIJ a kární žalobci podle zák.č. 7/2002 Sb. mají vzájemnou oznamovací povinnost a 

zákaz vzájemného vstupování do úkonů. 

b/Před zahájením prověřování podezřelého oznámí GIJ nejblíže příslušnému kárnému 

žalobci, že zahajuje prověřování podezření proti podezřelému, který by jinak podléhal 

jeho pravomoci.  

c/ GIJ nezahájí nebo zastaví již probíhající prověřování, zjistí-li, že kárný žalobce podle 

zák.č.7/2002 Sb. vede se stejným podezřelým a ve stejné věci řízení podle zák.č. 7/2002 

Sb. k podání kárné žaloby, nebo byl-li již podezřelý za napadené jednání potrestán. 

Postoupí kárnému žalobci kopie dokumentace zahajovaného prověřování. 

d/ Kárný žalobce podle zák.č. 7/2002 Sb. nesmí zahájit kárné řízení proti stejné osobě a 

ve stejné věci, v které již dříve zahájila úkony GIJ. Jakmile se doví o prověřování, 

vedeném GIJ, a má k věci poznatky či důkazy, postoupí je bez vyzvání GIJ. 

 

§8 SOUČINNOST SE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍM 

 

GIJ má oznamovací povinnost vůči státnímu zastupitelství o podezření ze spáchání 

trestné činnosti, ke kterému dospěje při prošetřování stížností.  

 

§9 VZTAH GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE KE GENERÁLNÍ PROKURATUŘE. 

 

Odst.1/ Nad zákonností postupu GIJ vykonává dozor Generální prokuratura ČR 

s právem zadávat GIJ pokyny pro vyšetřování. Vztahy obou orgánů jsou přiměřené 

vztahům státního zastupitelství a PČR.  

 

Odst.2/ Generální prokuratura je oprávněna zastavit vyšetřování, vedené GIJ (paralela 

s ustanovením §172 tr.ř.), podat na základě jeho výsledků kárnou žalobu podle zák.č. 

7/2002 Sb., postoupit věc k trestnímu stíhání místně a věcně příslušnému státnímu 

zastupitelství, nebo podat návrh na udělení výtky příslušným orgánem státní správy 

soudů nebo státního zastupitelství. 

 



§10 VÝSTUPY GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE Z PROVĚŘOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 

Odst.1/GIJ rozhoduje usnesením zejména o těchto záležitostech: 

a/ o založení věci ad acta, pokud je z prvotního seznámení s obsahem stížnosti zřejmé, že 

údaje v ní uvedené jsou zjevně nesmyslné, nebo nemá-li stížnost náležitosti dle §6 odst.2 

a stěžovatel ji ve lhůtě nedoplnil 

b/ o postoupení stížnosti místně a věcně příslušnému předsedovi soudu nebo vedoucímu 

státnímu zástupci, pokud z prověření stížnosti vyplyne poznatek, že přiměřeným trestem 

je nanejvýš výtka 

c/ o zahájení prověřování stížnosti 

d/ o odložení věci po skončeném prověřování (paralela s ustanovením  §159a tr.ř.) 

e) o postoupení věci věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství, je-li na místě 

podezření, že byl spáchán trestný čin 

f) o postoupení věci Generální prokuratuře s návrhem na podání kárné žaloby. 

g) o postoupení věci Generální prokuratuře s návrhem na zastavení prověřování 

 

Odst.2/ Proti usnesení GIJ se lze ohradit stížností Generální prokuratuře s výjimkou 

výstupu dle §10 odst. 1 písm. f) 

 

§ 11 VYŠETŘOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA PRACOVNÍKY GENERÁLNÍ 

PROKURATURY 

 

Podněty ke kárnému stíhání pracovníků Generální prokuratury předkládá inspekce 

prezidentovi republiky, který má postavení kárného žalobce.  

 

§ 12 JINÉ PŮSOBENÍ GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE  

 

Získá-li GIJ při své činnosti poznatky o závadách v chodu soudů a státních 

zastupitelství, předá je příslušným předsedům soudů a vedoucím státních zastupitelství 

jako podnět k přijetí nápravných opatření.  

 

II. 

NÁVRH ZÁKONA O GENERÁLNÍ PROKURATUŘE ČR 

 
§1 ZŘÍZENÍ A ZMOCNĚNÍ GENERÁLNÍ PROKURATURY ČR 

 

Odst.1/ Zřizuje se Generální prokuratura ČR jako orgán veřejného dohledu nad 

dodržováním pravidel spravedlivého procesu v trestním řízení a profesní etiky 

pracovníků státního zastupitelství a soudnictví a dále jako služba k usnadnění výkonu 

ústavních pravomocí prezidenta republiky v trestním řízení. 

 

Odst.2/ Generální prokuratura ČR stojí samostatně mimo soustavu státního 

zastupitelství. 

 

Odst.3/ Generální prokuratura ČR plní zejména tyto úkoly: 

a/ Na základě podnětů od libovolných subjektů, po jejich prověření, nebo i na základě 

vlastních zjištění podává Nejvyššímu soudu ČR stížnosti pro porušení zákona podle 

hlavy osmnácté zák.č. 141/1961 Sb. trestního řádu do pravomocných výroků o vině, 

trestu a nároku na odškodnění ve prospěch nebo neprospěch obžalovaných a 

poškozených. 



b/ Při projednávání stížnosti pro porušení zákona  zastupuje  u Nejvyššího soudu ČR 

veřejný zájem, kterým je dodržení pravidel spravedlivého procesu. 

c/ Vykonává dohled nad zákonností činnosti Generální inspekce justice při prověřování 

stížností a ukládá jí úkoly k doplnění či urychlení prověřování 

d/Na návrh Generální inspekce justice podává u Nejvyššího správního soudu kárné 

žaloby a zastupuje  při jejich projednání veřejný zájem. 

e/ Na žádost prezidenta republiky prověřuje podklady pro jeho rozhodování ve věcech 

trestního řízení, k nimž je zmocněn Ústavou České republiky. O výsledku prověřování 

podá zprávu prezidentovi republiky, avšak nepředkládá vlastní stanoviska či 

doporučení. 

f/ Pravomoci, uvedené pod písm.  a/ a d/ uplatňuje z úřední povinnosti vždy, když je 

k tomu věcný důvod. 

  

§2 STÁTNÍ SPRÁVA GENERÁLNÍ PROKURATURY ČR 

 

Odst.1/ Ústředním orgánem státní správy Generální prokuratury ČR ve věcech výkonu 

služby je prezident republiky, který jmenuje a odvolává generálního prokurátora a jeho 

1. náměstka, přijímá a vyhodnocuje  čtvrtletní a výroční zprávy o činnosti Generální 

prokuratury ČR a rozhoduje o  nápravných opatřeních ve věcech výkonu služby, která z 

vyhodnocení zpráv vyplývají. 

 

Generální prokurátor je ve věcech výkonu služby přímým podřízeným prezidenta 

republiky. 

 

Odst.2/Ústředním orgánem státní správy Generální prokuratury ČR ve věcech 

financování a materiálně-technického zabezpečení je ministerstvo spravedlnosti. Vztahy 

mezi ministerstvem a Generální prokuraturou ČR v této oblasti se přiměřeně řídí 

zákonem o státním zastupitelství. 

 

Generální prokurátor je ve věcech působnosti ministerstva spravedlnosti jako orgánu 

státní správy přímým podřízeným ministra spravedlnosti. 

 

§3  SÍDLO  GENERÁLNÍ PROKURATURY ČR 

 

Odst.1/ Sídlem Generální prokuratury ČR je Brno, Burešova 20 (budova Nejvyššího 

soudu ČR). 

Odst.2/ Generální prokurátor může zřídit detašovaná pracoviště v sídlech vrchních 

soudů. 

 

§4 ŘÍZENÍ GENERÁLNÍ PROKURATURY ČR 

 

Odst.1/ Generální prokuratura ČR je prostřednictvím generálního prokurátora 

podřízena ve věcech výkonu služby prezidentovi republiky, ve věcech státní správy 

ministrovi spravedlnosti. 

 

Odst.2/ Ministr spravedlnosti v rámci výkonu státní správy vydá formou vyhlášky 

jednací a kancelářský řad Generální prokuratury ČR. 

 

Odst.3/ V čele Generální prokuratury ČR stojí generální prokurátor, jemuž jsou přímo 

podřízeni všichni další zaměstnanci.  



 

Odst.4/ Generálního prokurátora vybírá ve výběrovém řízení prezident republiky, který 

jej  jmenuje a odvolává se souhlasem Senátu. Pokud by Senát nedal prezidentovi 

republiky souhlas s jmenováním dvou uchazečů po sobě, dalšího smí jmenovat i bez jeho 

souhlasu. 

 

Funkční období Generálního prokurátora je shodné s funkčním obdobím prezidenta 

republiky. Může být ale prodlouženo na přechodnou dobu do jmenování nového 

generálního prokurátora novým prezidentem.  

 

Generální prokurátor smí zastávat tento úřad dvakrát po sobě. 

 

Odst.5/ Statutárním zástupcem generálního prokurátora je 1. náměstek, kterého 

jmenuje prezident republiky na návrh generálního prokurátora. Prezident republiky 

má právo odmítnout dva navržené, třetího jmenovat musí. 

 

Funkční období 1. náměstka je shodné s funkčním obdobím generálního prokurátora. 

 

1.náměstek generálního prokurátora smí zastávat tento úřad dvakrát po sobě.  

 

Odst.6/ Generální prokurátor má zejména tyto úkoly a pravomoci: 

a/ Reprezentuje Generální prokuraturu ČR navenek, jedná jejím jménem s jinými 

orgány státu a místní samosprávy 

b/ Jmenuje a odvolává náměstky generálního prokurátora. 

c/ Vydává organizační řád, příkazy a metodické pokyny, má pravomoc kárného žalobce 

dle zák.č. 7/2002 Sb. vůči svým podřízeným. 

d/ Přijímá do pracovního poměru prokurátory, čekatele a další zaměstnance a rozvazuje 

jim pracovní poměr, určuje platy a odměny, uděluje pochvaly, vede vytýkací řízení.  

e/ Přiděluje a odnímá prokurátorům k přezkumu podněty ke stížnosti pro porušení 

zákona, návrhy Generální inspekce justice na podání kárné žaloby a požadavky 

prezidenta republiky  na prověření podkladů k rozhodnutím v trestních věcech dle čl.62 

a 63 Ústavy ČR. 

f/ Z úřední povinnosti podává Nejvyššímu soudu ČR stížnosti pro porušení zákona a 

kárné žaloby Nejvyššímu správnímu soudu vždy, když je k tomu věcný důvod, dále 

předkládá Kanceláři prezidenta republiky zprávy o výsledku prověrky podkladů 

k  rozhodnutím v trestních věcech dle čl.62 a 63 Ústavy ČR. 

g/ Zastupuje veřejný zájem při projednávání jím podané stížnosti pro porušení zákona u 

Nejvyššího soudu ČR buď osobně, nebo prostřednictvím 1. náměstka, případně dalšího 

prokurátora, kterého k tomu zmocní. V případě stížnosti pro porušení zákona podané 

prezidentem republiky jej zastupuje  pouze na základě jeho plné moci.  

h/ Vystupuje jako veřejný žalobce před kárným soudem buď osobně, nebo 

prostřednictvím 1. náměstka, případně dalšího prokurátora, kterého k tomu zmocní. 

i/ Organizuje vedení evidence a další  administrativní činnosti. 

 

Odst.7/ 1. náměstek generálního prokurátora zastupuje generálního prokurátora v 

případě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomoci, s výjimkou pravomocí dle 

§4 odst.6 písm. f) tohoto zákona (agenda stížností pro porušení zákona a kárného řízení), 

v kterých ho smí zastupovat pouze v případě, že generální prokurátor po dobu nejméně 

jednoho měsíce nevykonává z jakýchkoli důvodů službu.  Spravuje část  agendy 

generálního prokurátora a plní další úkoly dle jeho pokynů. 



 

Odst.8/ Další náměstci se ujímají zastupování v pořadí, určeném generálním 

prokurátorem v případě, že je mimo službu generální prokurátor i 1.náměstek, nebo na 

základě zvláštního zmocnění generálním prokurátorem, vždy s omezením dle §4 odst.7 

tohoto zákona.  

 

Odst.9/ Vedoucího detašovaného pracoviště jmenuje generální prokurátor na funkční 

období, shodné se svým mandátem. Vedoucí organizuje činnost pracoviště. Vykonává 

delegovanou část pravomoci generálního prokurátora na svěřeném pracovišti.  V tomto 

smyslu mu jsou podřízeni zaměstnanci Generální prokuratury ČR, zařazení na jeho 

pracovišti. 

 

Odst.9/ Dojde-li k rozporu mezi pokynem generálního prokurátora a vedoucího 

detašovaného pracoviště, pracovník detašovaného pracoviště, jehož se rozpor týká, 

pokračuje v plnění pokynu, který dostal jako první, ale současně bez prodlení uvědomí o 

druhém, odlišném, pokynu jeho předkladatele. O řešení rozporu rozhodne generální 

prokurátor.   

 

Rozpor mezi pokyny generálního prokurátora a vedoucího detašovaného  pracoviště 

nemá odkladný účinek na plnění prvního obdrženého pokynu. 

 

 

§5/ PROKURÁTOŘI A ČEKATELÉ GENERÁLNÍ PROKURATURY ČR 

 

Odst.1/ Generální prokuratura koná svou činnost prostřednictvím prokurátorů. Úkony 

prokurátorů mají právní účinky úkonů Generální prokuratury ČR. 

 

Odst.2/ Prokurátorem Generální prokuratury ČR se může stát bezúhonný občan České 

republiky s universitním vzděláním a titulem JUDr., který má nejméně pětiletou praxi v 

právnickém povolání, nebo u PČR, v Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve 

zpravodajských službách, Armádě ČR a vyhoví podmínkám při přijímacích pohovorech 

a testech. 

 

Odst.3/ Čekatelem Generální prokuratury ČR se může stát bezúhonný občan České 

republiky s universitním vzděláním a nejméně magisterským titulem a  má nejméně 

dvouletou praxi v právnickém povolání, nebo u PČR, v Generální inspekci 

bezpečnostních sborů, ve zpravodajských službách, Armádě ČR a vyhoví podmínkám 

při přijímacích pohovorech a testech.  

 

Odst.4/ Čekatelé Generální prokuratury ČR  jsou činní jako pomocníci generálních 

prokurátorů. Po dobu přidělení jsou přímo podřízeni prokurátorům, jimž pomáhají. 

 

Odst.5/ Čekatel Generální prokuratury ČR se může stát prokurátorem, uvolní-li se 

tabulkové místo prokurátora,  po dosažení praxe v trvání pěti let a získal-li titul JUDr. 

 

Odst.6/ Funkční místa prokurátorů a čekatelů prokuratury mohou být obsazována 

stážisty z řad soudců, soudních čekatelů, státních zástupců a čekatelů státního 

zastupitelství a advokátů, výjimečně z dalších právnických povolání,  s funkčním 

obdobím až tří let a možností jednoho obnovení. 

 



 Odst.7/ Všichni zaměstnanci Generální prokuratury ČR jsou vázáni mlčenlivostí, které 

je může zprostit pouze generální prokurátor. Generálního prokurátora může zprostit 

mlčenlivosti prezident republiky. 

 

Odst.8/Pracovní a platové podmínky prokurátorů a čekatelů se přiměřeně řídí předpisy 

pro státní zastupitelství. Poměry ostatních pracovníků upravuje zákoník práce. 

 

§6 VYŘIZOVÁNÍ AGENDY STÍŽNOSTÍ PRO PORUŠENÍ ZÁKONA 

 

Odst.1/ Každý občan ČR, způsobilý k právním úkonům, každé zájmové sdružení 

občanů, každá právnická osoba, orgán státní moci nebo místní samosprávy mají právo 

podat Generální prokuratuře ČR podnět ke stížnosti pro porušení zákona podle hlavy 

osmnácté zák.č. 141/1961 Sb. trestního řádu. 

 

Odst.2/  Z podnětu musí být patrné, kdo jej podává (včetně adresy pro doručování), 

proti kterým rozhodnutím soudů nebo státního zastupitelství směřuje a v čem 

předkladatel spatřuje porušení zákona.  

 

V případě, že podnět neobsahuje všechny uvedené náležitosti, Generální prokuratura 

ČR vyzve předkladatele k odstranění závad, pro které mu stanoví lhůtu nejméně osmi 

(8) dnů od dne doručení. Nevyhoví-li předkladatel výzvě ve stanovené lhůtě, jeho podnět 

se založí ad acta. 

 

Odst.3/ Generální prokuratura ČR neprojedná podněty ke stížnosti pro porušení 

zákona, směřující proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR nebo Ústavního soudu ČR. 

 

Odst.4/ Generální prokurátor přiděluje jednotlivé podněty ke zpracování 

prokurátorům, dohlíží na jejich činnost a rozhoduje o výstupech z jejich přezkumu. 

Jako jediný je oprávněn podepsat stížnost pro porušení zákona, právo podepsat 

vyrozumění o nevyhovění podnětu může zmocněním přenést na své náměstky. 

 

Odst.5/ Generální prokuratura ČR si vyžádá úplný trestní spis, napadený podnětem ke 

stížnosti pro porušení zákona a provede jeho přezkum. Vede v patrnosti výtky, jež 

uplatnil předkladatel podnětu, ale není jimi omezena. 

 

Odst.6/ Uzná-li to Generální prokuratura ČR za potřebné, vyžádá si nebo přijme 

dodateční ústní vysvětlení předkladatele, ať již  z vlastního popudu nebo na jeho žádost. 

Každý je povinen dostavit se za tím účelem na vyzvání do služebny Generální 

prokuratury ČR, orgány a organizace jsou povinny vyslat zplnomocněného 

představitele. Za nevyhovění předvolání lze uložit pořádkovou pokutu. 

 

Odst.7/ Generální prokuratura ČR uvědomí předkladatele o závěrech přezkumu; 

stížnost pro porušení zákona uveřejní v anonymizované podobě na svých internetových 

stránkách. Proti rozhodnutí o závěrech přezkumu není stížnost předkladatele podnětu 

přípustná.  

 

Odst.8/ Generální prokurátor nebo jím zmocněný náměstek nebo jiný pověřený 

prokurátor se povinně zúčastní projednání stížnosti pro porušení zákona u Nejvyššího 

soudu ČR, kde podává vysvětlení a obhajuje svůj návrh. 

 



Odst.9/ Generální prokurátor může podat stížnost pro porušení zákona i bez vnějšího 

podnětu, získá-li poznatky o porušení zákona v trestním řízení jiným způsobem, např. 

ze sdělovacích prostředků, z poznatků, zjištěných při kárném řízení nebo při 

prověřování podkladů k žádostem o milost. Postup zpracování stížnosti pro porušení 

zákona je jinak analogický vyřízení vnějšího podnětu. 

 

§7 VÝKON DOHLEDU NAD ČINNOSTÍ GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE 

 

Odst. 1/ Generální prokuratura ČR provádí příležitostné nebo periodické prověrky 

činnosti Generální inspekce justice, při nichž sleduje zákonnost postupu při prověřování 

podání, přiměřenost lhůt jejich vyřizování, četnost stížností stran řízení a dodržování 

etických norem při jednání s účastníky řízení. 

 

Na základě výsledků prověrek vydá generální prokurátor závazný pokyn k odstranění 

zjištěných nedostatků ve stanovených lhůtách, jehož neplnění lze sankcionovat pokutou 

řediteli Generální inspekce justice, udělením výtky nebo kárnou žalobou. V rámci 

nápravných opatření může zrušit rozhodnutí Generální inspekce justice o zastavení 

prověřování dle §10 odst.1 písm.d).  

 

Odst.2/  

a/ Účastníci řízení u Generální inspekce justice (předkladatelé podnětů, podezřelí, 

svědci) mají právo si u Generální prokuratury ČR stěžovat na postup Generální 

inspekce justice v jejich věci z hlediska  zákonnosti a věcné správnosti postupu a 

rozhodnutí. 

 

b/ Nejedná-li se o stížnost proti předložení návrhu Generální prokuratuře ČR na podání 

kárné žaloby (ustanovení §10 odst. 1 písm. f) zákona o Generální inspekci justice), 

Generální prokuratura ČR si vyžádá předmětný spis a provede jeho přezkum z hlediska 

úplnosti a správnosti dokazování, správnosti vazby mezi skutkovými zjištěními a 

právními závěry a přiměřenosti lhůt vyřizování věci. 

 

c/ Na základě přezkumu stížností napadeného spisu generální prokurátor vydá usnesení, 

jímž buď vrátí věc Generální inspekci justice se závaznými pokyny na doplnění 

dokazování nebo úpravu právních závěrů, nebo řízení zastaví (paralela s ustanovením 

§172 tr.ř.), nebo stížnost zamítne bez dalších opatření, nebo zkoumaný spis přijme jako 

podklad k vypracování kárné žaloby. 

 

Proti tomuto usnesení generálního prokurátora není stížnost přípustná. 

 

§8 VYŘIZOVÁNÍ AGENDY KÁRNÝCH ŽALOB 

 

Odst.1/ Generální prokuratura ČR přezkoumá podnět Generální inspekce justice 

k podání kárné žaloby z hlediska úplnosti dokazování, souladu mezi skutkovými 

zjištěními a právními závěry a z procesněprávního hlediska. 

 

Odst.2/ Shledá-li, že návrh na podání kárné žaloby je důvodný a v souladu se zákonem, 

generální prokurátor podá kárnou žalobu kárnému soudu. V opačném případě buď 

vrátí věc Generální inspekci justice k došetření, nebo oznámí usnesením Generální 

inspekci justice a podezřelému zastavení řízení (analogie s ustanovením §172 tr.ř.). Proti 

jeho rozhodnutí není stížnost přípustná. 



 

Odst.3/ Shledá-li generální prokurátor, že skutková zjištění neodpovídají kárnému 

provinění, ale pouze drobnému porušení povinností nebo naopak trestnému činu, upustí 

od podání kárné žaloby a postoupí věc příslušnému orgánu. 

 

Odst.4/ Generální prokurátor nebo jím zmocněný náměstek nebo jiný pověřený 

prokurátor se zúčastní projednání kárné žaloby u Nejvyššího správního  soudu, kde 

přednese kárnou žalobu, vede výslechy kárně žalovaného (žalovaných) a svědků, 

předkládá důkazy, příp. navrhuje doplnění dokazování a posléze přednese závěrečný 

návrh.  

 

§9 PROVĚŘOVÁNÍ PODKLADŮ K ROZHODNUTÍM PREZIDENTA REPUBLIKY 

V TRESTNÍCH VĚCECH DLE Čl. 62 A 63 ÚSTAVY ČR 

 

Odst.1/ Postoupí-li Kancelář prezidenta republiky Generální prokuratuře ČR žádost o 

milost, Generální prokuratura ČR provede prověrku pravdivosti a úplnosti údajů a 

shromáždí údaje o žadateli a jeho rodinném a společenském zázemí, jež by mohly 

ovlivnit rozhodnutí prezidenta republiky.  

 

 

Odst.2/ V této souvislosti Generální prokuratura ČR zejména 

a/ prověří správnost udaných generálií žadatele a místo jeho pobytu  

b/ opatří soudní rozhodnutí, jimiž byl žadatel odsouzen; uzná-li to za potřebné, obstará 

též další součásti trestního spisu (např. znalecké posudky) 

c/ je-li žadatel ve výkonu trestu nebo v jiném zařízení, kde dochází k omezení osobní 

svobody, vyžádá od vedení zařízení zprávu o vlastnostech a chování žadatele 

d/ prověří pravdivost důvodů, o které žadatel opírá žádost o milost 

e/ domnívá-li se, že by žadatel mohl mít naději na vyhovění žádosti, uskuteční s ním 

pohovor 

f/ může šetření doplnit vlastním dokazováním, např. obstaráním vyšetření žadatele 

psychologem za účelem zjištění jeho způsobilosti k resocializaci 

 

Odst.3/Obsahuje-li žádost o milost námitky proti zákonnosti trestního řízení, které vedlo 

k odsouzení žadatele, a požádá-li o to Kancelář prezidenta republiky, Generální 

prokuratura rozšíří přezkum podkladů přiměřeně přezkumu dle §6 tohoto zákona 

(řízení k podnětům ke stížnosti pro porušení zákona).   

 

Odst.4/ Generální prokuratura ČR podá Kanceláři prezidenta republiky zprávu o 

výsledcích svého šetření, v které zejména uvede informace 

a/ o průběhu a výsledcích trestního řízení proti žadateli. 

b/ o jeho osobnostním profilu (např. o chování ve výkonu trestu, způsobilosti 

k resocializaci, o dojmu z pohovoru atd.) 

c) o věrohodnosti a důležitosti důvodů, jimiž vysvětluje důvodnost žádosti o milost 

 

III. 

NOVELA XVIII.HLAVY TRESTNÍHO ŘÁDU  

(USTANOVENÍ O STÍŽNOSTI  PRO PORUŠENÍ ZÁKONA) 
 

 § 266 



(1) Nabude-li prezident republiky nebo generální prokurátor přesvědčení, že 

pravomocným rozhodnutím soudu nebo státního zástupce byl porušen zákon nebo že 

rozhodnutí bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, prezident republiky může 

podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona do výroku o vině, trestu a 

nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení ( v tomto případě i do jeho vynechání);  generální prokurátor 

podá stížnost pro porušení zákona z úřední povinnosti vždy, kdy je k tomu důvod. 

Nestanoví-li zákon jinak, není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení 

zákona přípustná. 

 (2) Proti výroku o trestu lze stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest 

je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k poměrům 

pachatele, jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu nebo 

uplynulo-li od spáchání trestného činu do právní moci rozhodnutí nejméně šest let. 

 (3) Týká-li se rozhodnutí uvedené v odstavci 1 více osob, lze stížnost pro porušení 

zákona podat také jen proti té části rozhodnutí, která se týká jen některé z nich. 

(4) Stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného proti pravomocnému 

rozhodnutí soudu nelze podat jen z toho důvodu, že soud postupoval v souladu s § 259 

odst. 4, § 264 odst. 2, § 273 nebo § 289 písm. b). 

(5) Ustanovení odstavce 4 se užije přiměřeně i na rozhodnutí soudu nebo státního 

zástupce učiněné v souladu s § 150 odst. 1 nebo 3. 

(6) Předkladatel stížnosti pro porušení zákona ji může vzít zpět až do doby, než Nejvyšší 

soud nařídí jednání. Zpětvzetí stížnosti vezme usnesením na vědomí předseda senátu 

tohoto soudu. 

(7) Dospěje-li předkladatel stížnosti pro porušení zákona na podkladě obsahu spisu 

k rozhodnutí, že podá stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného a současně 

k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, může ještě 

před podáním stížnosti pro porušení zákona vydat příkaz k odložení nebo přerušení 

výkonu trestu. Stížnost musí v tom případě podat nejpozději do 14 dnů; v případě 

nedodržení lhůty platnost příkazu zaniká a nelze jej ani později obnovit. 

§ 267 

 (1) Ve stížnosti pro porušení zákona musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 4) 

podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z 

jakých důvodů napadá a čeho se předkladatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu. Předkladatel je povinen ve stížnosti pro porušení zákona 

uvést, zda ji podává ve prospěch nebo v neprospěch obviněného. 

(2) Stížnost pro porušení zákona již nelze v průběhu řízení před Nejvyšším soudem 

měnit. 

(3) Nejvyšší soud přezkoumá zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti 

nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, 

jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející. Nejvyšší soud přihlédne i k 

vadám výroků, které nebyly stížností pro porušení zákona napadeny. 

(4) Jestliže předkladatel podá důvodně stížnost pro porušení zákona proti výroku o vině, 

přezkoumá Nejvyšší soud v návaznosti na vytýkané vady vždy i výrok o trestu, jakož i 

výrok o nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení, popř. další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad, 

bez ohledu na to, zda byla i proti těmto výrokům podána stížnost pro porušení zákona. 

(5) Byla-li stížností pro porušení zákona napadena část rozhodnutí týkající se jen 

některé z více osob, o nichž bylo rozhodnuto týmž rozhodnutím, přezkoumá Nejvyšší 

soud uvedeným způsobem jen tu část rozhodnutí a předcházejícího řízení, která se týká 

této osoby. 



§ 268 – zůstává nezměněn 

(1) Nejvyšší soud zamítne usnesením stížnost pro porušení zákona, 

a) není-li přípustná, 

b) byla-li podána opožděně, nebo 

c) není-li důvodná. 

(2) Shledá-li Nejvyšší soud, že zákon porušen byl, vysloví rozsudkem, že napadeným 

rozhodnutím, popřípadě jeho částí (§ 266 odst. 3) nebo v řízení, jež takovému 

rozhodnutí předcházelo, byl porušen zákon. 

§ 269  

(1) Výrok podle § 268 odst. 2 ruší právní moc rozhodnutí, o něž jde. 

(2) Byl-li porušen zákon ve prospěch nebo neprospěch obviněného, zruší Nejvyšší soud 

zároveň s výrokem uvedeným v § 268 odst. 2 napadené rozhodnutí nebo jeho část, 

popřípadě též vadné řízení mu předcházející. Je-li nezákonný jen některý výrok 

napadeného rozhodnutí a lze-li jej oddělit od ostatních, zruší Nejvyšší soud jen tento 

výrok. Zruší-li však, byť i jen zčásti, výrok o vině, zruší vždy zároveň celý výrok o 

trestu, jakož i další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad. Zruší také další 

rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž 

došlo zrušením, pozbyla podkladu. Ustanovení § 261 se užije přiměřeně. 

§ 270 – nemění se 

(1) Je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některého jeho výroku nutno učinit ve 

věci rozhodnutí nové, přikáže Nejvyšší soud zpravidla orgánu, o jehož rozhodnutí jde, 

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

(2) Záleží-li porušení zákona jen v tom, že v napadeném rozhodnutí některý výrok chybí 

nebo je neúplný, může Nejvyšší soud, aniž rozhodnutí zruší, přikázat orgánu, o jehož 

rozhodnutí jde, aby o chybějícím výroku rozhodl nebo neúplný výrok doplnil. 

(3) Přikazuje-li Nejvyšší soud věc podle odstavce 1 nebo 2 k novému projednání a 

rozhodnutí, může zároveň nařídit, aby ji soud projednal a rozhodl v jiném složení 

senátu. Z důležitých důvodů může také věc přikázat k projednání a rozhodnutí jinému 

soudu nebo jinému státnímu zástupci. 

(4) Orgán, jemuž byla věc přikázána, je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci 

nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení nejvyšší soud 

nařídil. 

§ 271-nemění se 

(1) Nejvyšší soud může při zrušení napadeného rozhodnutí také sám hned rozhodnout 

ve věci, je-li možno rozhodnutí učinit na podkladě skutkového stavu, který byl v 

napadeném rozhodnutí správně zjištěn. Nejvyšší soud nemůže však sám  

a) uznat obviněného vinným skutkem, pro nějž byl napadeným rozsudkem obžaloby 

zproštěn nebo pro nějž bylo trestní stíhání zastaveno, 

 b) uznat obviněného vinným těžším trestným činem, než jakým mohl být uznán vinným 

napadeným rozsudkem, 

c) uložit obviněnému trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nebo trest odnětí 

svobody na doživotí. 

(2) Zruší-li Nejvyšší soud rozsudek toliko ve výroku o náhradě škody nebo nemajetkové 

újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, užije přiměřeně § 265. 

§272 

§ 273-nemění se 

Jestliže Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, nemůže v 

novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. Jde-li o jiné rozhodnutí, 

platí ustanovení § 150 přiměřeně. 

§ 274 



O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném zasedání za účasti 

státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství a předkladatele stížnosti.  

Právo na účast má také  předkladatel podnětu ke stížnosti pro porušení zákona. Soud 

mu může umožnit, aby doplnil  odůvodnění podnětu a zodpověděl otázky. Rozhodnutí 

podle § 268 odst. 1 může Nejvyšší soud učinit též v neveřejném zasedání. 

§ 275 

(1) Byl-li zákon porušen v neprospěch obviněného, nepřekáží jeho smrt provedení řízení 

na podkladě stížnosti pro porušení zákona; trestní stíhání nelze tu zastavit proto, že 

obviněný zemřel. Byl-li zákon porušen jen v neprospěch obviněného, doba od právní 

moci napadeného rozhodnutí do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona se do 

promlčecí doby nezapočítává. 

 (2) Nelze-li vyrozumění o veřejném zasedání doručit osobě, která rozhodnutím o 

stížnosti pro porušení zákona může být přímo dotčena, stačí o konání veřejného 

zasedání vyrozumět jejího obhájce, popřípadě zmocněnce. Nemá-li tato osoba obhájce, 

popřípadě zmocněnce, je třeba jí ho k tomu účelu ustanovit. Ustanovení § 39 se tu užije 

obdobně. 

(3) Vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem 

a Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona výrok o tomto trestu zruší, rozhodne 

zároveň o vazbě. Ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d až 73g) se v řízení o stížnosti 

pro porušení zákona neužijí. 

(4) Před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo 

přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. 

Nejvyšší soud o tom rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu 

§ 276-nemění se 

Je-li pro rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona třeba objasnit nějakou okolnost, 

provede potřebné šetření předseda senátu Nejvyššího soudu anebo na jeho žádost 

některý jiný orgán činný v trestním řízení, popřípadě i policejní orgán. Pro takové 

šetření platí ustanovení hlavy páté. Ve zvlášť naléhavých případech lze k zajištění 

důkazního materiálu použít na podkladě usnesení senátu i prostředků uvedených v 

hlavě čtvrté. 

      

IV. 

NOVELA ČL.62 A 63 ÚSTAVY ČR 

 
Čl. 62 – nemění se odst. a)- e) 

Odst. f) se přesouvá do čl.63 

 

Mění se řazení a obsah dalších odstavců 

 

f) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení 

g) podává Nejvyššímu soudu ČR stížnosti pro porušení zákona proti pravomocným 

rozsudkům a usnesením státních zástupců v trestních věcech  

 h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, 

 i) podepisuje zákony, 

 j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 

 k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. 

 

Čl.63 odst.1 – nemění se písm. a)-i) 

Za i) se vkládá pozměněné písm. f) z čl.62 a následně se mění označení dalších písmen 



j) jmenuje ze soudců Nejvyššího soudu jeho předsedu a místopředsedy na volná místa a 

také je odvolává; nepřísluší mu však právo rozšiřovat počet místopředsedů soudu 

k) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 

nepokračovalo, 

l) má právo udělovat amnestii. 

m) nařizuje mimořádnou obnovu pravomocně ukončeného trestního řízení 

 

V. 

NOVELA XXIII. HLAVY TRESTNÍHO ŘÁDU 

(ÚKONY PREZIDENTA REPUBLIKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ) 

 
§ 366 

Udělení milosti 
(1) President republiky na základě práva daného mu ústavou uděluje milost. 

(2) Prezident republiky stanoví, v kterých případech může ministr spravedlnosti řízení o 

žádosti o milost provést a bezdůvodnou žádost zamítnout. 

(3) Nařídí-li to v řízení o udělení milosti prezident republiky, trestní řízení se zatím 

nezahájí nebo se v zahájeném trestním řízení nepokračuje a obviněný se propustí z 

vazby, anebo se výkon trestu odloží nebo přeruší. 

§ 367 

Řízení o udělení milosti 
V případech uvedených v § 366 odst. 2 koná řízení a bezdůvodnou žádost zamítá ministr 

spravedlnosti. Může též nařídit, aby  

a) se trestní stíhání nezahajovalo, v zahájeném trestním stíhání se nepokračovalo a 

obviněný byl propuštěn z vazby, nebo 

b) výkon trestu byl odložen nebo přerušen, a to až do doby, kdy bude žádost o milost 

vyřízena. 

§ 368 

Rozhodnutí o použití amnestie 
Rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, jíž byl pravomocně uložen trest, účastna 

amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době 

rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest 

vykonává. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

§ 369 

Podmíněné udělení milosti 
Byl-li trest nebo jeho zbytek při udělení milosti prominut jen pod stanovenými 

podmínkami, plnění podmínek a převýchovu odsouzeného sleduje soud, který ve věci 

rozhodoval v prvním stupni. Ustanovení § 329 o spolupráci se zájmovými sdruženími 

občanů se tu užije přiměřeně. 

§ 370 

Změna výměry trestu 
(1) Byl-li amnestií zcela nebo zčásti prominut trest jen za některý z trestných činů, za 

něž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, který nebyl dosud zcela vykonán, stanoví 

soud podle vzájemného poměru závažnosti přiměřený trest za trestné činy amnestií 

nedotčené. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 činí ve veřejném zasedání soud, který trest uložil v 

prvním stupni.   371,372,373,374 

§371 

Další využití podkladů k žádosti o milost 



Rozhodne-li se prezident republiky, že neudělí žadateli milost, ale současně z 

předložených podkladů usoudí, že v jeho trestním řízení bylo porušeno právo na 

spravedlivý proces, může dát průchod spravedlnosti použitím nástrojů trestního řízení, 

jež volí přiměřeně míře pochybností o spravedlivosti procesu. 

a) Podnět ke stížnosti pro porušení zákona podaný Generální prokuratuře ČR 

b) Stížnost pro porušení zákona Nejvyššímu soudu ČR 

c) Příkaz Nejvyššímu soudu ČR k mimořádné obnově procesu 

§372 

Příkaz Nejvyššímu soudu ČR k mimořádné obnově procesu 
Příkaz Nejvyššímu soudu ČR k mimořádné obnově procesu musí obsahovat: 

a) Nezaměnitelné označení identity odsouzeného (odsouzených), jehož (jejichž) 

proces má být obnoven 

b) Označení rozsudků soudů 1. a 2. stupně, jež mají být obnoveným řízením 

přezkoumány – názvy soudů, spisové značky a data vydání rozhodnutí 

c) Odůvodnění rozhodnutí o nařízení mimořádné obnovy procesu 

 

§373 

Postup Nejvyššího soudu  ČR po obdržení příkazu dle § 372 
(1) Nejvyšší soud ČR nesmí provedení příkazu odmítnout 

(2) přezkoumá úplnost údajů v příkazu dle § 372; je-li to  nutné, požádá Kancelář 

prezidenta republiky o doplnění  

(3) Určí k provedení mimořádné obnovy procesu jiný soud 1. stupně, než ten, který 

ve věci rozhodoval  v původním řízení, ale stejné úrovně, a to tak, aby také 

v odvolacím řízení ve věci rozhodoval jiný než původní soud. 

§374 

Postup obecných soudů v mimořádně obnoveném řízení 
(1) Obecné soudy, jimž bylo přikázáno provedení mimořádné obnovy řízení dle §373 

odst.3, se přiměřeně řídí ustanoveními XIX. hlavy trestního řádu 

(2) V mimořádně obnoveném řízení soudy provedou znova úplné dokazování 

způsobem a v rozsahu přiměřeném odstupu času, přičemž se zvlášť pečlivě 

vypořádají s námitkami vůči původnímu řízení, uvedenými v příkazu prezidenta 

republiky dle § §372 písm.c). Námitkami ale nejsou omezeny.  

 

VI 

NOVELA § 87 ODST.1   ZÁK.Č.6/2002 Sb.- ZÁKONA O SOUDECH 

A SOUDCÍCH 

 
Kárné provinění 

(1) Kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i 

zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské 

funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé 

rozhodování soudů, zejména 

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

s výjimkou stavovských organizací 

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

funkce soudce je dána tímto zákonem 

c) znevažující vyjadřování o účastnících řízení nebo úředních osobách, 

pronesené veřejně nebo uveřejněné prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, 

sociálních sítí, internetu   



d) hrubé, urážlivé chování k účastníkům řízení a úředním osobám, s nimiž jedná 

v souvislosti s výkonem funkce soudce 

e) nerespektování pokynů, vydaných nadřízenými v rámci výkonu státní správy 

soudnictví 

f) nesplnění rozhodnutí prezidenta republiky, ministra spravedlnosti a vyšších 

soudů o odnětí či přikázání věci nebo o zastavení řízení 

g) neplnění ustanovení ústavy, zákonů, podzákonných předpisů a judikátů 

vyšších soudů 

h) sjednávání neveřejných, protokolárně nepodchycených dohod s účastníky 

řízení 

i) promeškání procesní lhůty 

j) vyvolávání průtahů v řízení 

k) zneužití postavení soudce k získání neoprávněných osobních výhod 

l) poškození práv účastníků řízení porušením ustanovení procesních předpisů; 

poškození, spáchané v úmyslu přímém nebo nepřímém, může být stíháno 

podle zák.č. 40/2009 Sb. 

m) účelová selekce důkazů nebo jejich opomíjení, spáchaná v úmyslu přímém 

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

40/2009 Sb. 

n) porušení povinné mlčenlivosti   

 

VII 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K § 85 NOVÉHO ZÁKONA O 

STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ 

 
(1) Kárným proviněním státního zástupce je zaviněné porušení povinnosti 

státního zástupce, 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 

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

s výjimkou   stavovských organizací 

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

funkce státního zástupce je dána tímto zákonem 

c) znevažující vyjadřování o účastnících řízení nebo úředních osobách,                 

pronesené veřejně nebo uveřejněné prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, 

                    sociálních sítí, internetu 

d) hrubé, urážlivé chování k účastníkům řízení a úředním osobám, s nimiž 

jedná v  souvislosti s výkonem funkce státního zástupce 

e) nesplnění pokynů, vydaných nadřízenými podle tohoto zák. 

f) neplnění rozhodnutí prezidenta republiky, ministra spravedlnosti a                 

nadřízených státních zástupců   o odnětí či přikázání věci nebo o zastavení 

řízení 

g) porušení ustanovení ústavy, zákonů, podzákonných předpisů a judikátů                

Ústavního a Nejvyššího soudu ČR a vnitřních předpisů státního zastupitelstv 

h) sjednávání neveřejných, protokolárně nepodchycených dohod s účastníky 

řízení 

i) promeškání procesních lhůt 

j) vyvolávání průtahů v řízení 



k) zneužití postavení státního zástupce k získání neoprávněných osobních 

výhod 

l) poškození práv účastníků řízení porušením ustanovení procesních předpisů; 

                   poškození, spáchané v úmyslu přímém nebo nepřímém, může být stíháno 

                   podle  zák.č. 40/2009 Sb. 

m) účelová selekce důkazů nebo jejich opomíjení, spáchaná v úmyslu přímém 

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

40/2009 Sb. 

n) podávání nepravdivých informací nadřízeným, policii a soudům a 

zamlčování důležitých zjištění 

o) porušení povinné mlčenlivosti   

 

 

 

VĚCNÝ ZÁMĚR LEGISLATIVNÍCH A ORGANIZAČNÍCH ZMĚN 

V OBLASTI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 

 

1/ PROČ JSOU ZMĚNY  NUTNÉ 

 
Novoroční amnestie upozornila veřejnost na dva důsledky současné trestní politiky 

státu: 1. ve srovnání s jinými státy našeho kulturního okruhu máme mimořádně vysoký 

počet vězňů. 2. Trestní řízení v některých případech trvá neúnosně dlouho, z velké části 

pro nezpůsobilost orgánů činných v trestním řízení dovést věci ke konci v rozumné 

lhůtě. 

 

Historie  kauzy MUS a jiných ukazuje, že orgány činné v trestním řízení ve složitých 

případech podezření na hospodářskou kriminalitu nejsou způsobilé prověřit skutkovou 

podstatu, proto věci odkládají.  

 

Na druhé straně dochází ke  kriminalizaci jednání, které není trestným činem. A občas 

se objeví zpráva o odsouzení nevinného. 

 

Novoroční amnestie také oživila debatu o vhodnosti ponechání milosti prezidenta 

republiky a amnestie v našem právním řádu. Současně ale posílení postavení prezidenta 

republiky vybízí k přehodnocení jeho úlohy v trestním řízení. 

 

Připravuje se přijetí nového zákona o státním zastupitelství a v této souvislosti se ozývají 

obavy z přílišného posílení postavení nejvyššího státního zástupce, kterou se 

zákonodárci snaží paralyzovat zákazem dohledu nad dohledovou činností krajských 

státních zastupitelství. Tím se z velké části maří účel zrušení vrchních státních 

zastupitelství a podlamuje se akceschopnost soustavy státního zastupitelství. Optimální 

řešení spočívá ve vybavení nejvyššího státního zástupce širokými pravomocemi, ale 

vyvážení zvýšené výkonnosti státního zastupitelství zavedením vnějšího 

(mimoresortního) dohledu. 

 

Vycházejí najevo četné případy pochybení státních zástupců a soudců, působících 

v měkkém prostředí zajištění beztrestnosti chyb při výkonu funkce. Na jejich činnost 

dohlížejí pouze vnitřní orgány soustavy, které více než pronásledování nešvarů se 



zaměřují na zastírání pochybení soudců či státních zástupců. Selhává soustava kárných 

žalobců, kteří nejsou povinni stíhat kárná provinění a využívání pravomoci se vyhýbají. 

 

2/ ROZŠÍŘENÍ ÚKOLŮ, ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 

PREZIDENTA REPUBLIKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

 
Přímá volba prezidenta republiky obecně posílila jeho postavení, což vybízí k rozšíření 

jeho pravomocí. Nabízejí se tyto  možnosti: 1/ snížit poptávku po milostech prezidenta 

republiky rozšířením jeho  pravomoci o kompetence, jimiž by prezident přenesl část své 

pravomoci a odpovědnosti na soudy. V této souvislosti bude prezident republiky 

vybaven pravomocí podat ve prospěch obviněných stížnost pro porušení zákona a dále 

pravomocí nařídit mimořádnou obnovu procesu.  2/ vybavit prezidenta republiky 

pravomocemi, jimiž by se stal gestorem účinného vnějšího dohledu nad soudci a státními 

zástupci. Získá pravomoc jmenovat a odvolávat ředitele Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Generální inspekce justice a generálního prokurátora. 

 

3/ ZLEPŠENÍ VYUŽITÍ INSTITUTU STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA 

 

Stížnost pro porušení zákona je nejcennější součástí systému mimořádných opravných 

prostředků. Její užívání je právem, nikoli povinností ministra spravedlnosti. Využívá se 

v nedostatečném rozsahu, čehož příčinou je zčásti lpění na neprolomitelnosti soudního 

rozhodnutí, dále významný podíl státního zastupitelství na rozhodovacím procesu, ale 

zejména okrajové postavení v agendě ministra spravedlnosti a  pojetí její funkce jako 

fakultativního práva .  

 

Navrhujeme tyto změny:  

a) Podávání stížností pro porušení zákona má být napříště povinností příslušných 

orgánů. Není přípustné, aby stát, který zjistil porušení zákona svými orgány ke 

škodě občanů, nezajistil nápravu. Současně ale zanikne akademická povaha 

stížnosti proti porušení zákona, podané v neprospěch obviněných. 

b) Odebrání agendy stížnosti pro porušení zákona z kompetence ministra 

spravedlnosti a její přenesení na nově zřízený úřad – generální prokuraturu, 

jejímž úkolem bude dohled nad zachováváním zákonnosti v trestním řízení.  

c) Kromě toho bude pravomocí stížnosti pro porušení zákona vybaven prezident 

republiky. 

 

4/ ZŘÍZENÍ ORGÁNŮ VNĚJŠÍHO DOHLEDU NAD JUSTICÍ  A 

STÁTNÍM ZASTUPITELSTÍ 

 
Zůstane zachována současná soustava kárných žalobců a funkce Nejvyššího správního 

soudu jako kárného soudu. 

 

Bude zřízena Generální inspekce justice jako vyšetřující orgán, prověřující stížnosti na 

státní zástupce a soudce a předkládající podněty ke kárnému řízení kárnému žalobci. 

 

Bude zřízena Generální prokuratura jako veřejný kárný žalobce a orgán dohledu nad 

zákonností v trestním řízení. V této souvislosti bude generální prokurátor podávat kárné 

žaloby a zastupovat stát v kárném řízení u Nejvyššího správního soudu.  Dále bude 

generální prokurátor podávat u Nejvyššího soudu ČR stížnosti pro porušení zákona a 



v řízení před soudem bude zastupovat stát jako stěžovatele. Současně bude na požádání 

působit jako servis pro prezidenta republiky při zpracování agendy žádostí o milost. 

 

      

 

 

 

 

 
 

NÁVRH OPATŘENÍ K ZAVEDENÍ ÚČINNÉHO DOHLEDU NAD 

ČINNOSTÍ JUSTICE A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ 

 

1. Úvod 

 
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že důvěra veřejnosti k soudnictví a státnímu 

zastupitelství klesá. Odpovídá tomu i velký počet stížností a občas i trestních oznámení, 

podávaných občany a různými organizacemi na soudce a státní zástupce pro podezření 

ze zneužití pravomoci úřední osoby, vesměs odkládaných bez odpovídajících opatření. 

Za pozornost stojí zvláště stížnosti na nadužívání vazby. Justici a státnímu zastupitelství 

se přičítá přinejmenším část odpovědnosti za skutečnost, že vysokým počtem vězňů jsme 

suverénně nejkriminálnějším národem Evropské unie. 

 

Jedním z důvodů klesající důvěryhodnosti zmíněných institucí je ovlivnění veřejného 

mínění masivními mediálními kampaněmi, zaměřenými na zneuctění tu činitelů 

trestního řízení, tu stran řízení. Připomínáme štvanici na exministra Pavla Němce 

v souvislosti s tzv. „kauzou katarského prince“, na JUDr. Pavla Kučeru kvůli jeho 

domnělé spoluodpovědnosti za „kauzu Čunek“, nověji na prezidenta republiky 

v souvislosti s udělením milosti Anně Benešové či na poslance Víta Bártu, nakládajícího 

se svými soukromými penězi, z trestních kauz případ Michaely Karbanové, domnělé 

organizátorky vraždy svého přítele, Milana Pavlise, jenž se v opilosti bránil nožem proti 

útoku dvěma teleskopickými obušky, Jakuba Juřeny, jenž po  ujetí dráhy 1 m rychlostí 

6 km/hod. přejel a údajně usmrtil člověka či Barbory Škrlové, dle našeho názoru spíše 

oběti než spolupachatelky zločinů v „kuřimské kauze“. Obrazy případů, které média 

předkládají, mají zpravidla daleko do pravdivosti, ale veřejnost, která nemá jiný zdroj 

informací, je přijímá jako axiomy. 

 

I když věci bývají jinak, než je média podávají, v pozadí všech těchto kauz a také daleko 

většího počtu jiných, o kterých se veřejnost běžně nedoví, je porušování služební kázně 

soudci a státními zástupci. Stát mu čelí zcela nedostatečně. Beztrestně procházejí i velké 

poklesky, jako zneužití pravomoci státních zástupců ve prospěch člena vlády (kauza 

Čunek), provedení nezákonného trestního procesu, spojeného s nezákonnou vazbou 

(kauza „katarský princ“), či méně významné,  jako šestiletá nečinnost soudce v trestním 

řízení nebo zadržení procesního návrhu, jehož projednání by mohlo prospět 

obžalovanému.  

 

Totalitní režim podřídil soudce a prokurátory bez ohledu na jejich stranickou 

příslušnost přísnému dohledu orgánů KSČ a stranické a  profesní disciplině, které 

působily souběžně s dohledem státních orgánů a daleko účinněji. Listopadovým 



převratem byli soudci a státní zástupci zbaveni okovů podřízenosti státostraně, jejichž 

tlak ale  nebyl nahrazen jinou, stejně účinnou silou.  

 

Má to velký význam zvláště proto, že dosud více než třetina stavu soudců a státních 

zástupců jsou bývalí členové KSČ, kteří navíc obsazují převážnou část vedoucích míst. 

Z minulosti si přinesli pracovní  návyky a právní názory, často pomíjející platnost 

Listiny základních práv a svobod, kromě toho mnozí bývalí prokurátoři, vojenští 

prokurátoři a vojenští soudci sklon k nadřazenému chování vůči stranám řízení a 

veřejnosti. Např. někteří po deseti letech platnosti zákona č.6/2002 Sb. ještě stále nevědí, 

že veřejnost má právo pořizovat zvukový záznam z řízení a pokoušejí se lustrovat 

přítomné v soudní síni, či zásadu „in dubio pro reo“ důsledně nahrazují pravidlem „in 

dubio contra reo“. Známe případy účelového zmanipulování důkazů ke škodě 

obviněného. V diskusích o novém zákonu o státním zastupitelství se často straší 

návratem k prokuratuře a nechce se vidět, že prokuratura sice byla zrušena, ale vláda 

nad státním zastupitelstvím je plně v rukou  bývalých prokurátorů. Nic na tom nemění 

ani obsazení funkce nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců 

bezúhonnými osobami, poněvadž působí v obklíčení prokurátory, převážně bývalými 

členy KSČ. 

 

Od polistopadové reformy justice a státního zastupitelství žijí soudci a státní zástupci 

v měkkém prostředí mlčky uznávané neomylnosti a beztrestnosti, zastírané profesní 

nezávislostí. To má ničivý vliv na jejich smysl pro odpovědnost za úroveň odváděných 

výkonů, popř. na jejich přístup k odpovědnosti za škody, působené státu a stranám 

řízení nesprávným výkonem služby, někdy i na jejich pracovní morálku. Účinnou 

překážkou účinnosti systému vnitřní kontroly, stížnostního a kárného řízení je profesní 

solidarita. 

 

Jistý pokrok přinesla reforma kárného soudnictví novelou č. 314/2008 Sb. s účinností od 

1.října 2008, spočívající ve zřízení kárného soudu při Nejvyšším správním soudu se 

smíšenými senáty, v nichž kromě soudců a státních zástupců zasedají také příslušníci 

jiných právnických profesí. Řízení je jednoinstanční, což je naprostá anomálie. Novelou 

bylo vyhověno rozhodnutí Ústavního soudu ČR o nepřípustnosti uplatnění zásady „kdo 

jmenuje, ten odvolává“: soudní funkcionáře a vedoucí státní zástupce lze odvolat pouze 

rozhodnutím kárného soudu. 

 

Předpokládalo se, že odloučení kárného soudu od soustavy obecných soudů utlumí 

působení profesní solidarity a povede k častějšímu podávání kárných žalob a ukládání 

přísnějších trestů. Tento předpoklad se naplnil jen částečně. Reforma neodstranila 

neochotu kárných žalobců podávat  kárné žaloby na kolegy. 

 

Zrušení pravidla „kdo jmenuje, odvolává“ vedlo k významným provozním poruchám 

v soustavě státního zastupitelství. 

 

2. Současná organizace stížnostního a kárného řízení. 

 
Pravidla stížnostního řízení v soudnictví upravují §§164-174 zák.č. 6/2002 Sb. o soudech 

a soudcích. Fyzické a právnické osoby si mohou stěžovat na průtahy, na nevhodné 

chování nebo narušování důstojnosti řízení soudními osobami. Stížnostním orgánem 

jsou předsedové soudů. Stížnost musí být vyřízena do dvou měsíců od oznámení. 

 



Pravidla stížnostního řízení ve státním zastupitelství upravuje §16b zák.č. 283/1993 Sb. o 

státním zastupitelství. Každý si může stěžovat na průtahy při plnění úkolů státního 

zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců (na rozdíl od soudů se 

nemluví o důstojnosti řízení). Stížnostním orgánem jsou vedoucí státní zástupci. Lhůta 

pro vyřízení je dva měsíce. Opakovanou stížnost, která neobsahuje nové skutečnosti, lze 

bez dalšího odložit bez vyrozumění stěžovatele. 

 

Nejvyšším stížnostním orgánem nad soudy a státními zastupitelstvími je ministr 

spravedlnosti jako nejvýše postavený úředník státní správy soudů a státních 

zastupitelství. Jeho pravomoc je zákonem značně omezena. Její skutečné využití je pak 

ovlivněno osobnostními vlastnostmi ministra a je nevalné. 

 

Podmínkou zahájení kárného řízení se soudcem nebo funkcionářem státní správy soudů 

je naplnění skutkové podstaty zaviněného kárného provinění podle § 87 zák.č. 6/2002 

Sb. Drobná provinění lze řešit výtkou předsedy soudu, u vážnějších může následovat 

kárná žaloba.  

 

Podmínkou zahájení kárného řízení se státním zástupcem je naplnění skutkové podstaty 

zaviněného kárného provinění podle § 28 zák.č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství. 

Drobná provinění lze řešit výtkou vedoucího státního zástupce, u vážnějších může 

následovat kárná žaloba.  

 

Definice kárného provinění je u obou profesních skupin vágní. 

 

U obou profesí je nejnižším kárným opatřením  důtka, nejvyšším zbavení funkce. 

 

Kárné řízení se vede podle zák.č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců 

a soudních exekutorů. Řízení se zahajuje na návrh kárného žalobce.  

 

Kárnými žalobci vůči soudcům a soudním funkcionářům jsou prezident republiky 

(který považuje tuto pravomoc za nesystémovou a odmítá ji využívat), ministr 

spravedlnosti a předsedové soudů, dále veřejný ochránce práv s omezením pouze na 

předsedy a místopředsedy soudů. 

 

Kárnými žalobci vůči státním zástupcům jsou ministr spravedlnosti a všichni vedoucí 

státní zástupci. 

 

Předsedové soudů a vedoucí státní zástupci ve vztahu k stěžovatelům zvenčí obvykle 

nepociťují odpovědnost za služební kázeň a pracovní morálku svých podřízených. Před 

pronásledováním nešvarů dávají přednost zastírání a obhajování jejich poklesků. 

V neúnosných případech se může stát, že se provinilci umožní resignace a následné 

přijetí do jiné privilegované profese. Kární žalobci svou pravomoc často  přenášejí na 

náměstky, ač to odporuje  zásadě nepřenosnosti osobní výlučné odpovědnosti. Obdobně 

se chovali všichni dosavadní ministři spravedlnosti. Není výjimkou, že návrhy na kárné 

řízení vyřizují  nepříslušní úředníci ministerstva, někdy dokonce i stážisté. 

 

Na rozdíl od státních zástupců, kteří mají zákonem uloženou povinnost stíhat každý 

trestný čin, o němž se dovědí, kární žalobci nemají stanovenu povinnost žalovat každé 

kárné provinění. Z naší praxe vyplývá poznatek, že jsou dojemně jednotní ve snaze 

kárné žaloby nepodávat, nebo naopak je podávat účelově na základě nesmyslných 



obvinění, pokud se někoho chtějí zbavit. Síla profesní solidarity a jiných vztahů uvnitř 

komunity brání plnému využití možností kárných žalobců stíhat kárná provinění. 

 

3. Principy navržené úpravy 

 
3.1  Zůstane zachována funkčnost současného způsobu vedení stížnostního a kárného     

řízení. Nová opatření budou působit jako „nadstavbová“, zvyšující tlak na služební 

kázeň a pracovní morálku soudců, státních zástupců a služebních funkcionářů státní 

správy soudů a státního zastupitelství. 

 

3.2 Rozsah pravomoci kárných žalobců zůstane zachován v současné podobě s výjimkou 

veřejného ochránce práv, jehož kárná pravomoc se rozšíří na všechny soudce a státní 

zástupce. Všem přibude  zákonná povinnost podat kárnou žalobu vždy, když vznikne 

podezření ze spáchání kárného provinění, u mírnějších  provinění použít písemnou 

výtku. Neplnění této povinnosti kárného žalobce bude speciálním kárným proviněním. 

 

3.3 Zřídí se nezávislý orgán mimo působnost ministra spravedlnosti, který bude přijímat 

a prošetřovat stížnosti na průtahy, chování a porušování zákonů a judikatury soudci, 

státními zástupci  a služebními funkcionáři státní správy soudů a státních zastupitelství. 

 

V této souvislosti se rozšíří obsah skutkové podstaty kárného provinění o neznalost 

zákonů a judikátů, vědomé nedbání zjevných skutečností, porušování procesních 

předpisů, nerespektování právních stanovisek Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu 

ČR a Nejvyššího správního soudu, vzdorování důvodné námitce podjatosti, vědomé 

poškozování zájmů stran řízení, v případě kárných žalobců neplnění povinnosti stíhat 

kárná provinění a drobné poklesky.  

 

Pracovní  název orgánu: Generální inspekce justice (dále GIJ). Podřízenost prezidentovi 

republiky, který na návrh spojených senátních výborů (viz níže) jmenuje ředitele GIJ a 

jeho náměstka, uděluje jim pochvaly, výtky a podává na ně kárné žaloby, v nutných 

případech se souhlasem spojených senátních výborů je odvolává,  přijímá a vyhodnocuje 

výroční zprávy GIJ. 

 

Výstupem z činnosti GIJ budou: 

a/ návrhy kárným žalobcům na udělení výtky jejich podřízeným 

b/ návrhy Generální prokuratuře na zahájení kárného řízení 

c/ návrhy státnímu zastupitelství na zahájení trestního řízení 

d/ návrhy vedoucím funkcionářům státní správy soudů a státního zastupitelství 

na nápravná opatření, vyplývající z poznatků z prověřování stížností 

 

4. Generální inspekce justice 

 
4.1 Předmět činnosti 

4.1.1 Prověřování  kárných podnětů fyzických a právnických osob a orgánů 

veřejné správy. Na základě obdržených podnětů GIJ shromáždí potřebné 

spisové podklady a další důkazy. Dojde-li po jejich vyhodnocení k podezření, 

že se podezřelý dopustil méně závažného provinění, oznámí to bez prodlení 

jeho nadřízenému s návrhem na udělení výtky. V případě podezření na 

závažné kárné provinění oznámí podezřelému, že proti němu vede řízení a 

vyrozumí o tom jeho nadřízeného. Provede výslechy podezřelého a svědků, 



popř. obstará další důkazy. Po uzavření šetření vyhodnotí důkazy a buď věc 

odloží, nebo navrhne Generální prokuratuře, aby podala kárnou žalobu, nebo 

navrhne státnímu zastupitelství, aby zahájilo trestní řízení. 

4.1.2 Zpětné prověřování z úřední povinnosti postupu orgánů činných v trestním 

řízení u případů, u nichž došlo po vazebním stíhání nebo po odpykání  trestu 

nebo jeho části k odložení věci podle §159a tr.ř., k zastavení trestního stíhání 

podle §172 tr.ř. nebo k vydání zprošťujícího rozsudku.  

4.1.3 Oprávnění GIJ. GIJ má právo vyžádat si předložení spisů a zvukových 

záznamů, potřebných pro prověřování podnětů, dále vyslýchat podezřelé a 

svědky, vstupovat do objektů,  nahlížet do služebních počítačů, požádat o 

součinnost PČR nebo GIBS. 

Každý je povinen dostavit se na vyzvání do úřadovny  GIJ za účelem podání 

vysvětlení, vydat požadované písemnosti, strpět nahlížení do služebního 

počítače. 

4.1.4 Vztahy mezi „tradičními“ kárnými žalobci a GIJ. Zahájí-li „tradiční“ kárný 

žalobce z vlastní iniciativy řízení s podřízeným, jež může vyústit v udělení  

výtky nebo kárné opatření, vyrozumí o tom GIJ. Má-li GIJ  vlastní poznatky 

či podklady, použitelné v oznámeném řízení, dá je kárnému žalobci 

k disposici. 

Pokud kárný žalobce ukončí řízení odložením, tj. bez přijetí jakýchkoli 

opatření, opět to oznámí GIJ, která pak může případně zahájit vlastní řízení.  

Oznámí-li GIJ „tradičnímu“ kárnému žalobci, že zahajuje v oblasti jeho 

pravomoci řízení, „tradiční“ kárný žalobce vlastní řízení nezahájí. Má-li pro 

ně podklady či poznatky, předá je GIJ 

4.1.5 Sídlo GIJ nebude v Praze ani v Brně 

4.1.6 GIJ se ve své činnosti přiměřeně řídí ustanovením trestního řádu. 

 

4.2 Personální obsazení.  

4.2.1 Inspektoři GIJ se přijímají na dobu určitou pěti let a smlouva jim smí být 

jednou obnovena. Mohou jimi být soudci nebo státní zástupci, jimž se na 

dobu působení v GIJ pozastaví výkon funkce se zárukou návratu na původní 

působiště, nebo advokáti nebo pracovníci jiných právních profesí, kteří musí 

na dobu působení v GIJ pozastavit výkon své dosavadní profese. Uchazeči o 

službu v GIJ musí být bezúhonní, před r. 1990 nepůsobili v právnickém 

povolání, nebyli členy KSČ a mají  nejméně pětiletou praxi v právnickém 

povolání. Odměňování a další náležitosti přísluší podle předpisů, platných pro 

soudce. 

4.2.2 Ředitel GIJ se vybírá ve výběrovém řízení. Vypisuje je prezident republiky, 

který uchazeče jmenuje do funkce se souhlasem Senátu. Jestliže by Senát 

nedal souhlas k jmenování dvou uchazečů po sobě, prezident může dalšího 

jmenovat bez souhlasu Senátu. Uchazeč musí vyhovovat nárokům na 

inspektora GIJ dle 4.2.1. Stejná pravidla platí pro funkci náměstka ředitele 

GIJ. 

 

GENERÁLNÍ PROKURATURA 

 

5. Útvar kárné žaloby v úřadu veřejného ochránce práv 

 
5.1 Předmět činnosti 

 



Útvar přijímá podněty GIJ k zahájení kárného řízení. V případě potřeby doplní 

dokazování. Dojde-li po vyhodnocení důkazů k závěru, že je na místě podat kárnou 

žalobu, vypracuje ji a předloží kárnému soudu. Zastupuje svým pracovníkem žalobu 

v kárném řízení. Při prověřování podnětů uplatňuje stejná oprávnění jako GIJ. 

 

5.2 Personální obsazení 

 

5.2.1 Pracovníky útvaru vybírá a  jmenuje z řad soudců, popř. státních zástupců 

nebo výjimečně pracovníků jiných právních profesí veřejný ochránce práv ve 

výběrovém řízení. Jinak platí přiměřeně odst. 4.2.1 

5.2.2 Vedoucího útvaru – hlavního žalobce - vybírá a jmenuje ve výběrovém řízení 

veřejný ochránce práv. Jinak jako odst. 4.2.2  

5.2.3 Pracovní postupy útvaru se řídí jednacím řádem, vydaným veřejným 

ochráncem práv, přiměřeně přizpůsobeným pravidlům dle zákona o státním 

zastupitelství, jednacího řádu státních zastupitelství a trestního řádu. 

 

6. Dotčené právní předpisy 
Přijetí navržených opatření si vyžádá úpravy zák. č. 6/2002 Sb.o soudech a 

soudcích, zák.č.283/1993 Sb. o státním zastupitelství, zák.č. 7/2002 Sb. o řízení ve 

věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zák. č. 349/1999 Sb. o 

veřejném ochránci práv,  zák.č.141/1961 Sb. trestního řádu, zák.č.  273/2008 Sb. o 

Policii České republiky, zák. č. č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci 

bezpečnostních sborů.  

 

Je na místě uvažovat o zásadní novelizaci právní úpravy působení veřejného 

ochránce práv nahrazením zák. č. 349/1999 Sb. ústavním zákonem, jímž by se 

veřejnému ochránci práv dostalo postavení ústavního činitele s rozšířenou 

pravomocí (kromě zde zmíněných pravomocí sankční pravomoc vůči právnickým 

osobám, porušujícím ustanovení Listiny). 

 

7. Náklady na zřízení a provoz 

 
Nároky na státní rozpočet budou minimální. Tabulková místa pro pracovníky GIJ a 

Útvaru kárné žaloby budou včetně finančních prostředků převedena z resortu 

spravedlnosti nebo získána vnitřní reorganizací úřadu veřejného ochránce práv. 

Totéž platí o technickém vybavení. 

 

GIJ zahájí činnost s 18 inspektory a šestičlenným sekretariátem, v útvaru kárné 

žaloby bude 8 žalobců s tříčlenným sekretariátem. Prokáže-li se nedostatečnost 

počtů, jednáním mezi ředitelem GIJ, veřejným ochráncem práv a ministrem 

spravedlnosti dojde k přesunu dalších tabulkových míst a finančních prostředků. 

V případě nemožnosti dosažení dohody rozhodne vláda. 

 

 

NÁVRH NA NOVELIZACI USTANOVENÍ TRESTNÍHO ŘÁDU O 

STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA 

 

 

 



 

 

 


