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283
Â K ON
ZA
ze dne 9. listopadu 1993
o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
§1
(1) ZrÏizuje se staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jako soustava
uÂrÏaduÊ staÂtu, urcÏenyÂch k zastupovaÂnõÂ staÂtu v prÏõÂpadech
stanovenyÂch zaÂkonem.
(2) Tento zaÂkon upravuje postavenõÂ, puÊsobnost,
vnitrÏnõÂ vztahy, organizaci a spraÂvu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ; upravuje daÂle zejmeÂna postavenõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
jako osob, jejichzÏ prostrÏednictvõÂm staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
vykonaÂvaÂ svou cÏinnost, postavenõÂ praÂvnõÂch cÏekateluÊ
a puÊsobnost ministerstva spravedlnosti.
§2
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jako prÏedstavitel zaÂjmuÊ
staÂtu je prÏi vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti povinno vyuzÏõÂvat
prostrÏedky, ktereÂ mu poskytuje zaÂkon.
(2) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ vykonaÂvaÂ svou cÏinnost tak,
aby jeho zaÂsah byl v souladu se zaÂkonem, rychlyÂ
a uÂcÏinnyÂ.
§3
VeÏci sveÏrÏeneÂ do puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
mohou byÂt vykonaÂvaÂny pouze jõÂm; jinyÂ orgaÂn nebo
osoba nesmõÂ jeho cÏinnost nahradit anebo jej prÏi nõÂ
zastoupit.
Â ST D RU HA
Â
CÏ A
Â TNIÂHO ZASTUPITELSTVIÂ
Ê SOBNOST STA
PU
§4
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ podaÂvaÂ jmeÂnem staÂtu obzÏalobu v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ a plnõÂ povinnosti, ktereÂ mu
v souvislosti s tõÂm trestnõÂ rÏaÂd1) uklaÂdaÂ. ObzÏalobu nepodaÂ pouze v prÏõÂpadech, ktereÂ stanovõÂ trestnõÂ rÏaÂd.
(2) DalsÏõÂ puÊsobnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ stanovõÂ trestnõÂ rÏaÂd.
§5
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno podat naÂvrh

1

na zahaÂjenõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏõÂzenõÂ anebo vstoupit do jizÏ zahaÂjeneÂho obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏõÂzenõÂ jen
v prÏõÂpadech, ktereÂ stanovõÂ zaÂkon.
(2) ProcesnõÂ postavenõÂ, opraÂvneÏnõÂ a povinnosti
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ktereÂ podalo naÂvrh na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ nebo vstoupilo do rÏõÂzenõÂ, stanovõÂ obcÏanskyÂ
soudnõÂ rÏaÂd.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â TNIÂHO ZASTUPITELSTVIÂ
SOUSTAVA STA
§6
(1) Soustavu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ tvorÏõÂ NejvysÏsÏõÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, vrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, krajskaÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ a okresnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ;
v dobeÏ branneÂ pohotovosti staÂtu takeÂ vysÏsÏõÂ a nizÏsÏõÂ
polnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ.
(2) Na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy puÊsobõÂ meÏstskeÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ s puÊsobnostõÂ krajskeÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a obvodnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ s puÊsobnostõÂ okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ. Na uÂzemõÂ meÏsta
Brna puÊsobõÂ meÏstskeÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ s puÊsobnostõÂ
okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
§7
(1) SõÂdla staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ a obvody jejich
uÂzemnõÂ puÊsobnosti se shodujõÂ se sõÂdly a obvody souduÊ.
(2) Ministerstvo spravedlnosti muÊzÏe praÂvnõÂm
prÏedpisem stanovit vyÂjimky ohledneÏ sõÂdel a uÂzemnõÂch
obvoduÊ staÂtnõÂch zastupitelstev a zrÏizovat jejich pobocÏky.
§8
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je prÏõÂslusÏneÂ k zastupovaÂnõÂ
staÂtu u soudu, u neÏhozÏ toto staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ puÊsobõÂ,
pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) Spory o prÏõÂslusÏnost mezi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi rozhoduje staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, ktereÂ je vuÊcÏi
obeÏma nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ.
(3) VysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ rozhoduje o prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci jineÂmu nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, jestlizÏe vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce je podle prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch soudnõÂ rÏõÂzenõÂ vyloucÏen z projednaÂvaÂnõÂ veÏci.

) ZaÂkon cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(4) VysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jsou prÏõÂslusÏnaÂ rozhodovat o opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm
bezprostrÏedneÏ nizÏsÏõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ.
§9
(1) VysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ vykonaÂvajõÂ dohled
nad cÏinnostõÂ nizÏsÏõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ ve sveÂm
obvodu, a to NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ nad vrchnõÂmi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi, vrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ nad krajskyÂmi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi a krajskaÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ nad okresnõÂmi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi.
(2) PrÏi vyÂkonu dohledu vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
posuzujõÂ cÏinnost nizÏsÏõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ zejmeÂna
z hlediska dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. NizÏsÏõÂ staÂtnõÂ
zastupitelstvõÂ podaÂvajõÂ o sveÂ cÏinnosti vysÏsÏõÂm staÂtnõÂm
zastupitelstvõÂm kazÏdyÂ rok zpraÂvu za uplynulyÂ rok;
podaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zpraÂvy si muÊzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ kdykoli vyzÏaÂdat.
(3) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce je opraÂvneÏn vydat
pokyn obecneÂ povahy ke sjednocenõÂ a usmeÏrneÏnõÂ cÏinnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
§ 10
VysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno ve veÏci daÂt
pokyn bezprostrÏedneÏ nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ
ve sveÂm obvodu. Pokud nizÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ odmõÂtne splnit pokyn s poukazem, zÏe je v rozporu se
zaÂkonem, je vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ opraÂvneÏno veÏc
nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ odejmout a puÊsobit ve
veÏci samo. ToteÂzÏ platõÂ pro prÏõÂpad, zÏe nizÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je necÏinneÂ.
§ 11
(1) V cÏele kazÏdeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ stojõÂ
jeho vedoucõÂ, kteryÂ se podle oznacÏenõÂ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ oznacÏuje jako nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, vrchnõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce, krajskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, okresnõÂ staÂtnõÂ
zaÂstupce, obvodnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce nebo meÏstskyÂ staÂtnõÂ
zaÂstupce. VedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce zastupuje jeho
naÂmeÏstek nebo naÂmeÏstci v porÏadõÂ urcÏeneÂm vedoucõÂm
staÂtnõÂm zaÂstupcem.
(2) Za staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jednaÂ jeho vedoucõÂ nebo
jõÂm poveÏrÏenyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce.
(3) StaÂtnõÂ zaÂstupci, puÊsobõÂcõÂ v jednotlivyÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂch, jsou povinni rÏõÂdit se prÏõÂkazy vedoucõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v neÏmzÏ vykonaÂvajõÂ
svou funkci, s vyÂjimkou prÏõÂkazu, kteryÂ by byl v rozporu se zaÂkonem.
§ 12
(1) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce je sluzÏebneÏ nadrÏõÂzen
vrchnõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm, vrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci jsou
sluzÏebneÏ nadrÏõÂzeni krajskyÂm staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm a kraj-
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sÏtõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci jsou sluzÏebneÏ nadrÏõÂzeni okresnõÂm
staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm.
(2) VedoucõÂ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ jsou sluzÏebneÏ
nadrÏõÂzeni staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm, kterÏõÂ u nich puÊsobõÂ.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Ê SOBNOST
PU
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
§ 13
(1) Ministr spravedlnosti je sluzÏebneÏ nadrÏõÂzen nejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci a vykonaÂvaÂ dohled nad cÏinnostõÂ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ. PrÏi vyÂkonu
dohledu posuzuje cÏinnost NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ zejmeÂna z hlediska dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ podaÂvaÂ ministerstvu
spravedlnosti kazÏdyÂ rok zpraÂvu o cÏinnosti staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ za uplynulyÂ rok; podaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zpraÂvy
si muÊzÏe ministerstvo spravedlnosti kdykoli vyzÏaÂdat.
(2) SpraÂvu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vykonaÂvaÂ ministerstvo spravedlnosti.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â VNIÂ PROSTR
Ï EDKY ZAJISÏTÏUJIÂCIÂ
PRA
Ï
Â
CINNOST STATNIÂHO ZASTUPITELSTVIÂ
§ 14
OrgaÂny verÏejneÂ spraÂvy jsou povinny bez pruÊtahuÊ
vyhoveÏt dozÏaÂdaÂnõÂm staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ cÏineÏnyÂm
v mezõÂch jeho puÊsobnosti, zejmeÂna puÊjcÏovat spisy
a doklady a podaÂvat potrÏebnaÂ vysveÏtlenõÂ.
§ 15
StaÂtnõÂ zaÂstupci majõÂ praÂvo v mezõÂch puÊsobnosti
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nahlõÂzÏet do soudnõÂch spisuÊ, porÏizovat z nich opisy a vyÂpisy, jakozÏ i zÏaÂdat jejich zapuÊjcÏenõÂ. ZapuÊjcÏenõÂ spisu nelze odmõÂtnout, pokud tomu
nebraÂnõÂ zaÂvazÏneÂ duÊvody.
§ 16
(1) KazÏdyÂ je povinen se na vyÂzvu dostavit ke
staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ a podat mu vysveÏtlenõÂ potrÏebneÂ k plneÏnõÂ jeho uÂkoluÊ.
(2) VysveÏtlenõÂ muÊzÏe odeprÏõÂt osoba, kteraÂ by jõÂm
sobeÏ nebo osobeÏ blõÂzkeÂ zpuÊsobila nebezpecÏõÂ trestnõÂho
stõÂhaÂnõÂ. MuÊzÏe je odeprÏõÂt i osoba, kteraÂ by jõÂm porusÏila
staÂtem uznaÂvanou nebo ulozÏenou mlcÏenlivost, pokud jõÂ
nebyla zprosÏteÏna.
(3) Kdo se dostavõÂ na vyÂzvu, maÂ naÂrok na naÂhradu
nutnyÂch vyÂdajuÊ a na naÂhradu usÏleÂho vyÂdeÏlku (daÂle jen
¹naÂhradaª). NaÂhradu poskytuje staÂt. NaÂrok na naÂhradu nemaÂ ten, kdo se dostavil jen ve sveÂm vlastnõÂm
zaÂjmu nebo pro sveÂ protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ.
(4) NaÂrok na naÂhradu podle odstavce 3 zanikaÂ,
jestlizÏe jej osoba neuplatnõÂ do sedmi dnuÊ ode dne,

kdy se na vyÂzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musõÂ
byÂt osoba poucÏena.
(5) JestlizÏe se neÏkdo bez omluvy nebo opeÏtovneÏ
bez zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ nedostavõÂ ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, muÊzÏe byÂt na jeho prÏõÂkaz policejnõÂm orgaÂnem
prÏedveden. MuÊzÏe mu byÂt teÂzÏ ulozÏena porÏaÂdkovaÂ pokuta azÏ do vyÂsÏe 5000 KcÏ ; proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ
pokuty je prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek do 15 dnuÊ
k vysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ. V rÏõÂzenõÂ se postupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.2)
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â NIÂ STA
Â TNIÂCH ZA
Â STUPCU
Ê
USTANOVOVA
A JEJICH PRACOVNIÂ POMEÏR
§ 17
(1) StaÂtnõÂm zaÂstupcem muÊzÏe byÂt jmenovaÂn obcÏan
CÏeskeÂ republiky, kteryÂ je zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, bezuÂhonnyÂ, v den ustanovenõÂ dosaÂhl veÏku nejmeÂneÏ 25 let, maÂ vysokosÏkolskeÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ,
uÂspeÏsÏneÏ slozÏil zaÂveÏrecÏnou zkousÏku a souhlasõÂ se svyÂm
ustanovenõÂm do funkce a s prÏideÏlenõÂm k urcÏiteÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ.
(2) OdbornaÂ justicÏnõÂ zkousÏka, soudcovskaÂ zkousÏka, jednotnaÂ soudcovskaÂ a advokaÂtnõÂ zkousÏka, vojenskaÂ praÂvnõÂ zkousÏka a prokuraÂtorskaÂ zkousÏka vykonaneÂ
prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona majõÂ stejneÂ uÂcÏinky jako
zaÂveÏrecÏnaÂ zkousÏka podle tohoto zaÂkona.
(3) O uznaÂnõÂ jinyÂch zkousÏek za zaÂveÏrecÏnou zkousÏku podle tohoto zaÂkona rozhoduje ministr spravedlnosti.

§ 19
(1) StaÂtnõÂho zaÂstupce prÏideÏluje k vyÂkonu sluzÏby
k urcÏiteÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ ministr spravedlnosti na zaÂkladeÏ jeho prÏedchozõÂho souhlasu.
(2) StaÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe pozÏaÂdat o zmeÏnu sveÂho
pracovnõÂho zarÏazenõÂ. O jeho zÏaÂdosti rozhoduje ministr
spravedlnosti.
(3) StaÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe byÂt i bez sveÂho souhlasu
prÏelozÏen k vyÂkonu sluzÏby u jineÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, vyzÏaduje-li to zaÂkonnaÂ zmeÏna soustavy staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ nebo obvodu jednotliveÂho uÂrÏadu.
§ 20
(1) StaÂtnõÂho zaÂstupce lze s jeho souhlasem k zajisÏteÏnõÂ uÂkoluÊ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ docÏasneÏ prÏideÏlit
k jineÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ nebo k ministerstvu
spravedlnosti. SoucÏaÂstõÂ rozhodnutõÂ je i stanovenõÂ doby
docÏasneÂho prÏideÏlenõÂ.
(2) O docÏasneÂm prÏideÏlenõÂ rozhoduje vedoucõÂ pracovnõÂk spolecÏneÏ nadrÏõÂzenyÂ obeÏma staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm, prÏi docÏasneÂm prÏideÏlenõÂ na ministerstvo spravedlnosti ministr spravedlnosti.
§ 21
a)
b)

c)

§ 18
(1) Ministr spravedlnosti na naÂvrh nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce jmenuje staÂtnõÂho zaÂstupce na dobu cÏasoveÏ neomezenou.
(2) PracovnõÂ pomeÏr staÂtnõÂho zaÂstupce se zaklaÂdaÂ
jmenovaÂnõÂm a vznikaÂ slozÏenõÂm slibu do rukou ministra
spravedlnosti. SoucÏaÂstõÂ jmenovaÂnõÂ je i prÏideÏlenõÂ k urcÏiteÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ.
(3) Slib staÂtnõÂho zaÂstupce znõÂ: ¹Slibuji veÏrnost
CÏeskeÂ republice, prÏi vyÂkonu sluzÏby budu dodrzÏovat
UÂstavu, zaÂkony, ostatnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy a v souladu
s nimi budu svoje povinnosti plnit nestranneÏ a budu
zachovaÂvat mlcÏenlivost ve veÏcech sluzÏebnõÂho tajemstvõÂ.ª
(4) OdeprÏenõÂ slibu nebo slozÏenõÂ slibu s vyÂhradou
maÂ za naÂsledek zaÂnik pracovnõÂho pomeÏru.
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) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).

d)
e)

f)
g)

PracovnõÂ pomeÏr staÂtnõÂho zaÂstupce koncÏõÂ
dnem praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ,
dnem praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl zbaven
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm anebo kteryÂm
byla jeho zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm omezena,
dnem, kdy staÂtnõÂ zaÂstupce pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky, dnem slozÏenõÂ slibu poslance
nebo senaÂtora nebo cÏlena orgaÂnu uÂzemnõÂ samospraÂvy, dnem jmenovaÂnõÂ soudcem anebo dnem
prÏijetõÂ do funkce ve verÏejneÂ spraÂveÏ,
dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o propusÏteÏnõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ,
vzdaÂnõÂm se funkce; pracovnõÂ pomeÏr zanikaÂ uplynutõÂm trÏõÂ kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ naÂsledujõÂcõÂch po
meÏsõÂci, v neÏmzÏ bylo põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ o vzdaÂnõÂ
se funkce dorucÏeno ministerstvu spravedlnosti,
nedojde-li k jineÂ dohodeÏ,
dohodou,
ke dni 31. prosince kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ
dosaÂhne 65 let.
§ 22

(1) NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce jmenuje do funkce a odvolaÂvaÂ vlaÂda na naÂvrh ministra spravedlnosti.

CÏaÂstka 71

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 283 / 1993

(2) OstatnõÂ vedoucõÂ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ jmenuje
do funkce a odvolaÂvaÂ ministr spravedlnosti.
(3) OdvolaÂnõÂm podle odstavcuÊ 1 a 2 pracovnõÂ
pomeÏr nekoncÏõÂ.
§ 23
(1) Na pracovneÏpraÂvnõÂ pomeÏr staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ se
vztahuje zaÂkonõÂk praÂce,3) pokud tento zaÂkon nestanovõÂ
jinak.
(2) PlatoveÂ pomeÏry staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a praÂvnõÂch
cÏekateluÊ upravuje zaÂkon.
Â ST SE DM A
Â
CÏ A
Â TNIÂCH ZA
Â STUPCU
Ê
POSTAVENIÂ STA
§ 24
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupci musõÂ prÏi vyÂkonu sveÂ funkce
postupovat odpoveÏdneÏ, respektovat a chraÂnit lidskou
duÊstojnost a lidskaÂ praÂva a svobody; musõÂ se vystrÏõÂhat
vsÏeho, co by vzbuzovalo pochybnosti o jejich objektiviteÏ prÏi chraÂneÏnõÂ zaÂjmuÊ staÂtu.
(2) Se zastaÂvaÂnõÂm funkce staÂtnõÂho zaÂstupce je neslucÏitelnyÂ vyÂkon jakeÂkoli jineÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti s vyÂjimkou spraÂvy vlastnõÂho majetku a cÏinnosti veÏdeckeÂ,
pedagogickeÂ, publicistickeÂ a umeÏleckeÂ za prÏedpokladu, zÏe jsou slucÏitelneÂ s pozÏadavky podle odstavce 1.
§ 25
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupci jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, ktereÂ se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem povolaÂnõÂ, a to i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho pomeÏru.
(2) Zprostit mlcÏenlivosti muÊzÏe staÂtnõÂho zaÂstupce
pouze ministr spravedlnosti.
§ 26
Za sÏkodu zpuÊsobenou nezaÂkonnyÂm rozhodnutõÂm
nebo nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm postupem staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ odpovõÂdaÂ staÂt. ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon4) stanovõÂ, kdy
a v jakeÂ mõÂrÏe muÊzÏe staÂt vymaÂhat tuto sÏkodu na staÂtnõÂm
zaÂstupci.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â RNA
Â ODPOVEÏDNOST
KA
Â
Â STUPCU
Ê
STATNIÂCH ZA
§ 27
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce je kaÂrneÏ odpoveÏdnyÂ za kaÂrneÂ
provineÏnõÂ.
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(2) KaÂrnyÂm provineÏnõÂm je zavineÏneÂ porusÏenõÂ sluzÏebnõÂch povinnostõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce nebo chovaÂnõÂ,
ktereÂ je v rozporu s jeho postavenõÂm a povinnostmi
podle § 24 odst. 1.
§ 28
(1) O kaÂrneÂm provineÏnõÂ rozhoduje kaÂrnyÂ senaÂt,
kteryÂ se sklaÂdaÂ z prÏedsedy a dvou cÏlenuÊ jmenovanyÂch
ministrem spravedlnosti ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.
(2) Jakmile se cÏlen kaÂrneÂho senaÂtu dozvõÂ o skutecÏnostech, pro ktereÂ je vyloucÏen, oznaÂmõÂ to neprodleneÏ
ministru spravedlnosti. DuÊvod podjatosti muÊzÏe uplatnit teÂzÏ staÂtnõÂ zaÂstupce, proti neÏmuzÏ byl podaÂn naÂvrh na
zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ, jakozÏ i orgaÂn, kteryÂ naÂvrh
podal. NaÂmitku musõÂ uplatnit neprodleneÏ, jakmile se
dozveÏdeÏli o duÊvodu podjatosti. JestlizÏe se ministr spravedlnosti dozvõÂ, zÏe je daÂn duÊvod k vyloucÏenõÂ, jmenuje
noveÂho cÏlena nebo prÏedsedu kaÂrneÂho senaÂtu.
§ 29
NaÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ je opraÂvneÏn
podat
a) ministr spravedlnosti a nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce
proti ktereÂmukoliv staÂtnõÂmu zaÂstupci,
b) vrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce proti staÂtnõÂmu zaÂstupci vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, proti staÂtnõÂmu zaÂstupci krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a staÂtnõÂmu
zaÂstupci okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v jeho
obvodu,
c) krajskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce proti staÂtnõÂmu zaÂstupci
krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a staÂtnõÂmu zaÂstupci okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v jeho obvodu,
d) okresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce proti staÂtnõÂmu zaÂstupci
okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
§ 30
(1) Proti rozhodnutõÂ kaÂrneÂho senaÂtu o naÂvrhu na
ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak,
mohou navrhovatel a staÂtnõÂ zaÂstupce podat do 15 dnuÊ
ode dne dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ opravnyÂ prostrÏedek.
(2) O opravneÂm prostrÏedku rozhoduje NejvysÏsÏõÂ
soud.5)
§ 31
(1) Na kaÂrnou odpoveÏdnost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ se
pouzÏije obdobneÏ zaÂkon cÏ. 412/1991 Sb., o kaÂrneÂ odpoveÏdnosti soudcuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ

) ZaÂkon cÏ. 65/1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

) ZaÂkon cÏ. 58/1969 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou rozhodnutõÂm orgaÂnu staÂtu nebo jeho nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm
postupem.
5
) § 250l a naÂsl. zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 240/1993 Sb.).
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cÏ. 22/1993 Sb., s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 1, § 2
1, § 3 odst. 3 põÂsm. a), b), § 5, § 6 odst. 2,
4 poslednõÂ veÏta, § 7 odst. 2 a 3, § 8, § 16
5, odst. 7 poslednõÂ veÏta, § 18, 19, 22, 23, 25 a 26.

ducheÂ uÂkony staÂtnõÂho zaÂstupce pod jeho dozorem.
Podrobnosti o uÂkonech provaÂdeÏnyÂch praÂvnõÂmi cÏekateli stanovõÂ ministerstvo spravedlnosti praÂvnõÂm prÏedpisem.

(2) Pokud se v zaÂkonu uvedeneÂm v odstavci 1
mluvõÂ o soudu, rozumõÂ se tõÂm staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ,
prÏedsedou soudu se rozumõÂ vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce
a soudcem se rozumõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce.

(2) Pro povinnost praÂvnõÂho cÏekatele zachovaÂvat
mlcÏenlivost se pouzÏije ustanovenõÂ § 25 obdobneÏ.

rady
odst.
odst.
odst.

§ 32
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ je trestneÏ stõÂhaÂn nebo
proti neÏmuzÏ se vede kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ z duÊvoduÊ, pro ktereÂ
muÊzÏe byÂt propusÏteÏn v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ, muÊzÏe byÂt ministrem spravedlnosti docÏasneÏ zprosÏteÏn vyÂkonu sluzÏby.
(2) Po dobu zprosÏteÏnõÂ vyÂkonu sluzÏby prÏõÂslusÏõÂ staÂtnõÂmu zaÂstupci 50 % platoveÂho tarifu podle platoveÂho
prÏedpisu. OsobnõÂ prÏõÂplatek a prÏõÂplatek za vedenõÂ staÂtnõÂmu zaÂstupci nenaÂlezÏõÂ.
(3) Zaniknou-li okolnosti, ktereÂ oduÊvodnÏovaly
zprosÏteÏnõÂ vyÂkonu sluzÏby, ministr spravedlnosti jej
zrusÏõÂ. SkoncÏilo-li trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce zastavenõÂm nebo byl-li staÂtnõÂ zaÂstupce soudem zprosÏteÏn
viny z trestneÂho cÏinu anebo nedosÏlo-li k ukoncÏenõÂ
pracovnõÂho pomeÏru staÂtnõÂho zaÂstupce na zaÂkladeÏ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ podle § 21 põÂsm. d), nevyplaceneÂ prÏõÂjmy se
doplatõÂ.
Â ST D E VA
Â TA
Â
CÏ A
Â
Ï
Ï
Â PRAXE
Â
Â
PRAVNI CEKATELE A CEKATELSKA
§ 33
(1) PraÂvnõÂm cÏekatelem se muÊzÏe staÂt bezuÂhonnyÂ
obcÏan CÏeskeÂ republiky, kteryÂ je zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm a maÂ vysokosÏkolskeÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ.
PraÂvnõÂ cÏekatel vykonaÂvaÂ cÏekatelskou praxi na uÂcÏelem
odborneÏ se prÏipravit pro vyÂkon cÏinnosti staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) CÏekatelskaÂ praxe je vykonaÂvaÂna v pracovnõÂm
pomeÏru na dobu urcÏitou. CÏekatelskaÂ praxe je trÏõÂletaÂ ;
vyÂjimky muÊzÏe v jednotlivyÂch prÏõÂpadech povolit ministr spravedlnosti, prÏicÏemzÏ zkraÂcenõÂ cÏekatelskeÂ praxe
nesmõÂ prÏesaÂhnout dva roky. Ministr spravedlnosti
muÊzÏe teÂzÏ zapocÏõÂtat cÏekatelskou nebo obdobnou praxi
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(3) V raÂmci cÏekatelskeÂ praxe je cÏekatel povinen
podrobit se zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏce, kterou muÊzÏe v prÏõÂpadeÏ
neuÂspeÏchu jednou opakovat.
§ 34
(1) PraÂvnõÂ cÏekateleÂ jsou opraÂvneÏni provaÂdeÏt jedno-

Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
Â
Â VEÏRECÏNA
Â
Â
Ï
USTANOVENI PRECHODNA A ZA
§ 35
(1) ProkuraÂtorÏi a vysÏetrÏovateleÂ prokuratury vcÏetneÏ
vojenskeÂ prokuratury ustanovenõÂ do funkcõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
povazÏujõÂ za staÂtnõÂ zaÂstupce jmenovaneÂ podle tohoto
zaÂkona do doby uvedeneÂ v odstavcõÂch 3, 4 a 5 a tõÂmto
dnem koncÏõÂ jejich dosavadnõÂ pracovnõÂ nebo sluzÏebnõÂ
pomeÏr. To neplatõÂ, jestlizÏe s tõÂmto postupem projevõÂ
do 15 dnuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nesouhlas. StaÂtnõÂm zaÂstupcuÊm, kteryÂm zanikl pracovnõÂ pomeÏr podle prÏedchozõÂ veÏty, prÏõÂslusÏõÂ odstupneÂ nebo odchodneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.6)
(2) Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se prokuraÂtorÏi
a vysÏetrÏovateleÂ prokuratury uvedenõÂ v odstavci 1 povazÏujõÂ za prÏideÏleneÂ
a) k NejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, jestlizÏe vykonaÂvali funkci prokuraÂtora nebo vysÏetrÏovatele
prokuratury GeneraÂlnõÂ prokuratury,
b) ke krajskyÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm v obvodu,
v neÏmzÏ puÊsobõÂ krajskaÂ prokuratura, u nõÂzÏ vykonaÂvali funkce prokuraÂtoruÊ nebo vysÏetrÏovateluÊ prokuratury,
c) k okresnõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm v obvodu,
v neÏmzÏ puÊsobõÂ okresnõÂ prokuratura, u nõÂzÏ vykonaÂvali funkce prokuraÂtoruÊ nebo vysÏetrÏovateluÊ
prokuratury.
(3) Ministr spravedlnosti muÊzÏe rozhodnout do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona o jineÂm prÏideÏlenõÂ
v odstavci 2; pokud s tõÂmto prÏideÏlenõÂm prokuraÂtor
nebo vysÏetrÏovatel prokuratury nesouhlasõÂ, jeho pracovnõÂ pomeÏr koncÏõÂ uplynutõÂm teÂto lhuÊty. StaÂtnõÂm zaÂstupcuÊm, kteryÂm takto skoncÏõÂ pracovnõÂ pomeÏr, naÂlezÏõÂ
odstupneÂ nebo odchodneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.6)
(4) Do 30 dnuÊ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona rozhodne ministr spravedlnosti o prÏideÏlenõÂ prokuraÂtoruÊ
a vysÏetrÏovateluÊ vojenskeÂ prokuratury ke staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm. Pokud s tõÂmto prÏideÏlenõÂm prokuraÂtor nebo
vysÏetrÏovatel vojenskeÂ prokuratury nesouhlasõÂ, jeho
pracovnõÂ pomeÏr koncÏõÂ uplynutõÂm teÂto lhuÊty.
(5) PracovnõÂ pomeÏr, kteryÂ vznikl podle odstavce 1,

) ZaÂkon cÏ. 195/1991 Sb., o odstupneÂm poskytovaneÂm prÏi skoncÏenõÂ pracovnõÂho pomeÏru, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 37/1993 Sb.
ZaÂkon cÏ. 76/1959 Sb., o neÏkteryÂch sluzÏebnõÂch pomeÏrech vojaÂkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 226/1992 Sb.
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je pracovnõÂm pomeÏrem na dobu urcÏitou do 30. cÏervna
1994; tõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ odstavcuÊ 3 a 4. ProdluzÏuje se vsÏak na dobu neurcÏitou, pokud ministr
spravedlnosti beÏhem jeho trvaÂnõÂ jmenuje staÂtnõÂho zaÂstupce podle tohoto zaÂkona. StaÂtnõÂm zaÂstupcuÊm, kteryÂm skoncÏil pracovnõÂ pomeÏr uplynutõÂm doby podle
veÏty prveÂ, naÂlezÏõÂ odstupneÂ nebo odchodneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.6)
(6) OstatnõÂ pracovnõÂci, kterÏõÂ byli ke dni uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona v pracovnõÂm pomeÏru v orgaÂnech prokuratury, se staÂvajõÂ dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pracovnõÂky staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ ve funkcõÂch
odpovõÂdajõÂcõÂch jejich dosavadnõÂmu funkcÏnõÂmu zarÏazenõÂ, a to ve staÂtnõÂch zastupitelstvõÂch, kteraÂ svyÂm
uÂzemnõÂm obvodem odpovõÂdajõÂ prokuraturÏe, u nõÂzÏ puÊsobili a jejich dosavadnõÂ pracovnõÂ pomeÏr koncÏõÂ. To
neplatõÂ, projevõÂ-li s tõÂmto postupem do 15 dnuÊ od
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nesouhlas.
§ 36
SplnÏuje-li podmõÂnky uvedeneÂ v § 17 odst. 1, muÊzÏe
byÂt do 31. prosince 1996 jmenovaÂn staÂtnõÂm zaÂstupcem
teÂzÏ obcÏan, kteryÂ maÂ uÂplneÂ vysokosÏkolskeÂ praÂvnickeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ a kteryÂ svou nejmeÂneÏ sÏestiletou praÂvnõÂ praxõÂ
nebo veÏdeckou nebo pedagogickou cÏinnostõÂ v oboru
praÂva a uÂspeÏsÏnyÂm slozÏenõÂm zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky prokaÂzal zpuÊsobilost k vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
§ 37
Do doby nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona upravujõÂcõÂho
platoveÂ pomeÏry staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a praÂvnõÂch cÏekateluÊ
se platoveÂ pomeÏry staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a praÂvnõÂch cÏekateluÊ rÏõÂdõÂ narÏõÂzenõÂm vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 254/1992
Sb., o platovyÂch pomeÏrech prokuraÂtoruÊ, vysÏetrÏovateluÊ
prokuratury a praÂvnõÂch cÏekateluÊ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ
vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 442/1992 Sb. a narÏõÂzenõÂ
vlaÂdy cÏ. 145/1993 Sb.
§ 38
HmotnyÂ majetek a majetkovaÂ praÂva vcÏetneÏ zaÂvazkuÊ souvisejõÂcõÂch s tõÂmto majetkem, jakozÏ i jinaÂ
praÂva a zaÂvazky prÏechaÂzejõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona z prokuratury na ministerstvo spravedlnosti.
To platõÂ i pro majetek uzÏõÂvanyÂ vojenskou prokuraturou a praÂva a povinnosti s nõÂm souvisejõÂcõÂ, pokud se
ministerstvo spravedlnosti nedohodne s ministerstvem
obrany jinak.

svou cÏinnost dnem, kdy svou cÏinnost zahaÂjõÂ vrchnõÂ
soud v Olomouci; do teÂ doby vykonaÂvaÂ jeho puÊsobnost vrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v Praze.
§ 40
Ministerstvo spravedlnosti se zmocnÏuje, aby vydalo vyhlaÂsÏkou jednacõÂ rÏaÂd staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
§ 41
Pokud jineÂ prÏedpisy mluvõÂ o prokuraturÏe, prokuraÂtorech a vysÏetrÏovatelõÂch prokuratury, rozumõÂ se tõÂm
podle povahy veÏci staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ a staÂtnõÂ zaÂstupci
podle tohoto zaÂkona.
§ 42
StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ muÊzÏe ve lhuÊteÏ do jednoho
roku od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podat naÂvrh na zahaÂjenõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏõÂzenõÂ o neplatnost
smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ v prÏõÂpadech, kdy prÏi
jejõÂm uzavõÂraÂnõÂ nebyla respektovaÂna ustanovenõÂ omezujõÂcõÂ volnost jejich uÂcÏastnõÂkuÊ.
§ 43
Bylo-li prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona zahaÂjeno
a dosud neskoncÏeno kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ proti prokuraÂtorovi
nebo vysÏetrÏovateli prokuratury, kteryÂ se stal staÂtnõÂm
zaÂstupcem podle tohoto zaÂkona, prÏevezme a dokoncÏõÂ
kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ kaÂrnyÂ senaÂt podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.
§ 44
(1) K ustanovenõÂm zaÂkonuÊ a jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o protestu prokuraÂtora a o jeho upozorneÏnõÂ se
neprÏihlõÂzÏõÂ.7)
(2) Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona koncÏõÂ beÏh lhuÊt
podle § 17 odst. 2 zaÂkona o prokuraturÏe.8)
(3) Protesty prokuraÂtora podaneÂ od dne uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se vyrÏõÂdõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
s tõÂm, zÏe mõÂsto prokuraÂtora puÊsobõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce.
§ 45
ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 60/1965 Sb., o prokuraturÏe, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb., zaÂkona cÏ. 147/1969 Sb.,
zaÂkona cÏ. 29/1978 Sb., zaÂkona cÏ. 196/1988 Sb. a zaÂkona
cÏ. 168/1990 Sb.
§ 46

§ 39
VrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v Olomouci zahaÂjõÂ

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
7

) NaprÏ. § 250i odst. 2 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., § 69 a § 75 odst. 3 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 60/1965 Sb., o prokuraturÏe, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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Â K ON
ZA
ze dne 10. listopadu 1993,
Ï
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 436/1991 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch v soudnictvõÂ,
o volbaÂch prÏõÂsedõÂcõÂch, jejich zprosÏteÏnõÂ a odvolaÂnõÂ z funkce a o staÂtnõÂ spraÂveÏ souduÊ CÏeskeÂ republiky,
ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 580/1991 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 23/1993 Sb.
a zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 436/1991 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch v soudnictvõÂ, o volbaÂch prÏõÂsedõÂcõÂch,
jejich zprosÏteÏnõÂ a odvolaÂnõÂ z funkce a o staÂtnõÂ spraÂveÏ
souduÊ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 580/1991 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 23/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb., se meÏnõÂ
a doplnÏuje takto:
1. V nadpisu nad § 4 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹okresnõÂch a obvodnõÂchª.
2. Za § 5b se vklaÂdaÂ novyÂ § 5c, kteryÂ znõÂ:
¹§ 5c
(1) K rÏõÂzenõÂ ve veÏcech, jezÏ naÂlezÏely ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona do pravomoci vojenskyÂch
souduÊ,4a) je prÏõÂslusÏnyÂ
a) obvodnõÂ soud pro Prahu 3, jestlizÏe by jinak byl
prÏõÂslusÏnyÂ obvodnõÂ soud v obvodu meÏstskeÂho
soudu v Praze,
b) okresnõÂ soud Praha-zaÂpad, jestlizÏe by jinak byl
prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho soudu
v Praze,
c) okresnõÂ soud v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch, jestlizÏe by
jinak byl prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho soudu v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch,
d) okresnõÂ soud v Plzni-meÏsto, jestlizÏe by jinak byl
prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho soudu
v Plzni,
e) okresnõÂ soud v LitomeÏrÏicõÂch, jestlizÏe by jinak byl
prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho soudu
v UÂstõÂ nad Labem,
f) okresnõÂ soud v Hradci KraÂloveÂ, jestlizÏe by jinak
byl prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho
soudu v Hradci KraÂloveÂ,
g) meÏstskyÂ soud v BrneÏ, jestlizÏe by jinak byl prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho soudu v BrneÏ,
h) okresnõÂ soud v Olomouci, jestlizÏe by jinak byl
prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud v obvodu krajskeÂho soudu
v OstraveÏ.ª.
3. PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 4a) znõÂ:

¹4a) § 14, 15 a § 20 odst. 3 zaÂkona cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm
rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

4. § 16a vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 12a) se
vypousÏtõÂ.
5. V § 31 põÂsm. c) se za slovy ¹jeho prÏedsedouª
tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ
znõÂ:
¹d) stõÂzÏnosti, k jejichzÏ vyrÏõÂzenõÂ by byl podle § 32
prÏõÂslusÏnyÂ prÏedseda okresnõÂho soudu, je-li obsahem teÂzÏe stõÂzÏnosti i stõÂzÏnost, k jejõÂmuzÏ vyrÏõÂzenõÂ
je prÏõÂslusÏnyÂ podle põÂsmene a) nebo c).ª.
CÏl. II
1. Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona je k dalsÏõÂmu
rÏõÂzenõÂ ve veÏcech byÂvaleÂho vojenskeÂho obvodoveÂho
soudu prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu meÏl
vojenskyÂ obvodovyÂ soud sõÂdlo, a ve veÏcech vojenskeÂho obvodoveÂho soudu v Praze obvodnõÂ soud pro
Prahu 3.
2. Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona je k dalsÏõÂmu
rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ ve veÏcech byÂvaleÂho vysÏsÏõÂho vojenskeÂho soudu v TaÂborÏe krajskyÂ soud v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch a ve veÏcech byÂvaleÂho vysÏsÏõÂho vojenskeÂho
soudu v Olomouci krajskyÂ soud v OstraveÏ.
3. Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se staÂvajõÂ prÏõÂsedõÂcõÂ vojenskyÂch souduÊ, pokud s tõÂm souhlasõÂ, prÏõÂsedõÂcõÂmi teÏch okresnõÂch a krajskyÂch souduÊ, na ktereÂ je
tõÂmto dnem prÏenesena puÊsobnost vojenskyÂch obvodovyÂch souduÊ a vysÏsÏõÂch vojenskyÂch souduÊ, u nichzÏ vykonaÂvali svou funkci.
4. PrÏõÂsedõÂcõÂho, kteryÂ byl zvolen do funkce podle
zaÂkona cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zprostõÂ funkce nebo ho muÊzÏe
z funkce odvolat zastupitelstvo, v jehozÏ obvodu je
prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu. Pokud v obvodu prÏõÂslusÏneÂho soudu nemaÂ prÏõÂsedõÂcõÂ trvalyÂ pobyt, zprostõÂ ho
funkce nebo rozhodne o jeho odvolaÂnõÂ zastupitelstvo,
v jehozÏ obvodu je prÏõÂsedõÂcõÂ zameÏstnaÂn.
5. JusticÏnõÂ cÏekateleÂ vojenskyÂch souduÊ se dnem
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona staÂvajõÂ pracovnõÂky krajskeÂho
soudu, v jehozÏ obvodu bylo sõÂdlo vysÏsÏõÂho vojenskeÂho
soudu, u neÏhozÏ ke dni 31. prosince 1993 vykonaÂvali
prÏõÂpravnou sluzÏbu justicÏnõÂho cÏekatele.
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6. HmotnyÂ majetek a majetkovaÂ praÂva vcÏetneÏ zaÂvazkuÊ souvisejõÂcõÂch s tõÂmto majetkem a jinaÂ praÂva
a zaÂvazky ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona prÏechaÂzejõÂ
z vojenskyÂch obvodovyÂch souduÊ, vysÏsÏõÂch vojenskyÂch
souduÊ, vojenskeÂho kolegia vrchnõÂho soudu v Praze
a vojenskeÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho soudu na ministerstvo spravedlnosti, pokud dohodou mezi nõÂm a ministerstvem obrany nebude stanoveno jinak.

uÂstrÏednõÂm orgaÂnem podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona22) ministerstvo obrany.

7. Pokud naÂrok na naÂhradu sÏkody podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona21) smeÏrÏuje proti rozhodnutõÂm vojenskyÂch
souduÊ, vydanyÂm do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, je

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1994.
UstanovenõÂ § 5c pozbyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 31. prosince
1995.

CÏl. III
ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 141/1992 Sb., o zrÏõÂzenõÂ vojenskyÂch souduÊ, stanovenõÂ jejich sõÂdel a obvoduÊ.
CÏl. IV

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

21

) ZaÂkon cÏ. 58/1969 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou rozhodnutõÂm orgaÂnu staÂtu nebo jeho nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm
postupem.
ZaÂkon cÏ. 119/1990 Sb., o soudnõÂ rehabilitaci, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
22
) § 9 odst. 1 zaÂkona cÏ. 58/1969 Sb.
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285
Â K ON
ZA
ze dne 10. listopadu 1993,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 2/1969 Sb.,
o zrÏõÂzenõÂ ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy
CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 2/1969 Sb., o zrÏõÂzenõÂ
ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy
CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 34/1970 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 60/1988
Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 173/1989 Sb., zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ prÏedsednictva CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 9/1990 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 93/1990
Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 126/1990 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 203/1990 Sb., zaÂkona
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 288/1990 Sb., zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ prÏedsednictva CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 305/1990
Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 575/1990 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 173/1991 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 283/1991 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 19/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 23/
/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 167/1992 Sb.,
zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 239/1992 Sb., zaÂkonneÂho
opatrÏenõÂ prÏedsednictva CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 350/1992

Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 358/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 359/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 474/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 548/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 21/
/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 166/1993 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje
takto:
1. § 11 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Ministerstvo spravedlnosti je uÂstrÏednõÂm
orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy pro soudy a staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ.ª.
2. § 11 odst. 2 znõÂ:
¹(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje praÂvnõÂ
posudky k uÂveÏrovyÂm a garancÏnõÂm dohodaÂm, v nichzÏ
je smluvnõÂ stranou CÏeskaÂ republika.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

3. V § 16 odst. 1 se vypousÏtõÂ põÂsmeno d).
CÏl. II
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1994.
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286
Â K ON
ZA
ze dne 11. listopadu 1993,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 63/1991 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 495/1992 Sb., a zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 591/1992 Sb. a zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

hospodaÂrÏskou souteÏzÏ (daÂle jen ¹ministerstvoª) nepovolilo vyÂjimku.ª.

CÏl. I

10. V § 3 odst. 2 v uvozovacõÂ cÏaÂsti veÏty se slovo
¹nedovolenyÂmiª nahrazuje slovem ¹zakaÂzanyÂmiª.

ZaÂkon cÏ. 63/1991 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 495/1992 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 1 odst. 1 znõÂ:
Â cÏelem tohoto zaÂkona je ochrana hospodaÂrÏ¹(1) U
skeÂ souteÏzÏe na trhu vyÂrobkuÊ a vyÂkonuÊ (daÂle jen
¹zbozÏõÂª) proti jejõÂmu omezovaÂnõÂ, zkreslovaÂnõÂ nebo
vylucÏovaÂnõÂ (daÂle jen ¹narusÏovaÂnõÂª).ª.
2. PoznaÂmka cÏ. 1) k § 1 odst. 2 znõÂ:
¹1) § 44 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve
zneÏnõÂ zaÂkonuÊ cÏ. 264/1992 Sb., cÏ. 591/1992 Sb. a cÏ. 600/
/1992 Sb.ª.

3. § 2 odst. 1 põÂsm. a) znõÂ:
¹a) fyzickeÂ a praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ se uÂcÏastnõÂ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe, i kdyzÏ nejsou podnikateleÂ (daÂle jen
¹souteÏzÏiteleÂª),ª.
4. § 2 odst. 2 znõÂ:
¹(2) Na svazy podnikateluÊ, komory, zÏivnostenskaÂ
spolecÏenstva a jineÂ formy sdruzÏovaÂnõÂ podnikateluÊ (daÂle
jen ¹sdruzÏenõÂ podnikateluÊª), pokud jejich cÏinnost
muÊzÏe ovlivnÏovat hospodaÂrÏskou souteÏzÏ, se ustanovenõÂ
tohoto zaÂkona pouzÏijõÂ obdobneÏ.ª.
5. V § 2 odst. 4 se slova ¹CÏeskaÂ a SlovenskaÂ FederativnõÂ Republikaª nahrazujõÂ slovy ¹CÏeskaÂ republikaª.
6. § 2 odst. 5 se vypousÏtõÂ.
7. NaÂzev oddõÂlu druheÂho znõÂ: ¹NEDOVOLENEÂ
Â NIÂ SOUTEÏZÏEª.
NARUSÏOVA
8. Nadpis nad § 3 znõÂ: ¹Dohody narusÏujõÂcõÂ souteÏzÏª.
9. § 3 odst. 1 znõÂ:
¹(1) VesÏkereÂ dohody mezi souteÏzÏiteli, rozhodnutõÂ
sdruzÏenõÂ podnikateluÊ a jednaÂnõÂ souteÏzÏiteluÊ ve vzaÂjemneÂ
shodeÏ (daÂle jen ¹dohodyª), ktereÂ vedou nebo mohou
veÂst k narusÏenõÂ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe na trhu zbozÏõÂ,
jsou zakaÂzaneÂ a neplatneÂ, pokud tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon nestanovõÂ jinak nebo pokud ministerstvo pro

11. V § 3 odst. 2 põÂsm. a) se vypousÏteÏjõÂ slova ¹pro
uÂcÏastnõÂky dohody zaÂvaznyÂchª.
12. § 3 odst. 2 põÂsm. g) se vypousÏtõÂ.
13. V § 3 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3,
kteryÂ znõÂ:
¹(3) Vztahuje-li se duÊvod neplatnosti jen na cÏaÂst
dohody, je neplatnaÂ jen tato jejõÂ cÏaÂst, pokud z obsahu
dohody nevyplyÂvaÂ, zÏe ji nelze oddeÏlit od ostatnõÂho
obsahu.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 a 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
a 5.
14. V § 3 v noveÏ oznacÏeneÂm odstavci 4 se vypousÏtõÂ põÂsmeno c). DosavadnõÂ põÂsmeno d) se oznacÏuje
jako põÂsmeno c).
15. V § 3 odst. 4 noveÏ oznacÏeneÂ põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) podõÂl na zaÂsobovaÂnõÂ trhu daneÂho zbozÏõÂ mensÏõÂ nezÏ
5 % celostaÂtnõÂho trhu nebo mensÏõÂ nezÏ 30 % mõÂstnõÂho trhu, jehozÏ zaÂsobovaÂnõÂ se uÂcÏastnõÂci dohody
pravidelneÏ uÂcÏastnõÂ.ª.
16. V § 3 noveÏ oznacÏenyÂ odstavec 5 znõÂ:
¹(5) Dohody uvedeneÂ v odstavci 4 vyzÏadujõÂ ke sveÂ
uÂcÏinnosti schvaÂlenõÂ ministerstvem. V zÏaÂdosti jsou souteÏzÏiteleÂ povinni uveÂst duÊvody pro schvaÂlenõÂ a prÏilozÏit
naÂvrh dohody. Ministerstvo muÊzÏe schvaÂlenõÂ odeprÏõÂt,
jsou-li daÂny skutecÏnosti, ktereÂ by oduÊvodnÏovaly odeprÏenõÂ udeÏlenõÂ vyÂjimky podle § 5 odst. 3. SchvaÂlenõÂ platõÂ
za udeÏleneÂ, jestlizÏe ministerstvo do dvou meÏsõÂcuÊ ode
dne, kdy mu byla dohoda dorucÏena, nesdeÏlõÂ põÂsemneÏ,
zÏe s dohodou nesouhlasõÂ.ª.
17. V § 4 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹oznacÏenõÂ
puÊvodu vyÂrobkuÊª a za slova ¹obchodnõÂ jmeÂnaª se prÏipojuje cÏaÂrka a slova ¹topografie polovodicÏovyÂch vyÂrobkuÊ, uzÏitneÂ vzoryª.
18. PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 2) znõÂ:
¹2) ZaÂkon cÏ. 35/1965 Sb., o dõÂlech literaÂrnõÂch, veÏdeckyÂch
a umeÏleckyÂch (autorskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ZaÂkon cÏ. 529/1991 Sb., o ochraneÏ topografiõÂ polovodicÏovyÂch vyÂrobkuÊ.
ZaÂkon cÏ. 478/1992 Sb., o uzÏitnyÂch vzorech.
ZaÂkon cÏ. 174/1988 Sb., o ochrannyÂch znaÂmkaÂch.
ZaÂkon cÏ. 132/1989 Sb., o ochraneÏ praÂv k novyÂm odruÊdaÂm
rostlin a plemenuÊm zvõÂrÏat.
ZaÂkon cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech, pruÊmyslovyÂch
vzorech a zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch.
§ 8 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

19. V § 4 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ põÂsmena b) a d)
a dosavadnõÂ põÂsmena c) a e) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
a c).
20. Za § 6 se vklaÂdaÂ novyÂ § 6a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 6a
Ministerstvo muÊzÏe vyhlaÂsÏkou povolit obecnou vyÂjimku ze zaÂkazu podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 pro
urcÏiteÂ druhy dohod, s vyÂjimkou dohod obsahujõÂcõÂch
prÏõÂmeÂ nebo neprÏõÂmeÂ urcÏenõÂ cen, jestlizÏe narusÏenõÂ souteÏzÏe, ke ktereÂmu by obecnaÂ vyÂjimka vedla, prÏevaÂzÏõÂ vyÂhody pro jineÂ uÂcÏastnõÂky trhu, zejmeÂna pro spotrÏebitele.ª.
21. § 7 se vypousÏtõÂ.
22. Nad § 8 se vklaÂdaÂ spolecÏnyÂ nadpis ¹SpojovaÂnõÂ
podnikuÊ2a) souteÏzÏiteluÊª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 2a) znõÂ:
¹2a) § 5 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

23. § 8 znõÂ:
¹§ 8
(1) Ke spojovaÂnõÂ podnikuÊ souteÏzÏiteluÊ dochaÂzõÂ
a) sloucÏenõÂm nebo splynutõÂm obchodnõÂch spolecÏnostõÂ, druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob,
b) prÏechodem nebo prÏevodem podniku nebo jeho
podstatneÂ cÏaÂsti.
(2) Za spojovaÂnõÂ podnikuÊ podle tohoto zaÂkona se
povazÏuje i jednaÂnõÂ, kdy jedna nebo võÂce osob, ktereÂ jizÏ
kontrolujõÂ jeden podnik, zõÂskajõÂ prÏõÂmou nebo neprÏõÂmou kontrolu nad celkem nebo podstatnou cÏaÂstõÂ jineÂho podniku, zejmeÂna
a) zõÂskaÂnõÂm akciõÂ, obchodnõÂch nebo cÏlenskyÂch podõÂluÊ
(daÂle jen ¹podõÂlyª),
b) smlouvou nebo jinyÂm zpuÊsobem, kteryÂ umozÏnÏuje
vliv na urcÏovaÂnõÂ souteÏzÏnõÂho chovaÂnõÂ souteÏzÏitele.
(3) Za spojenõÂ podnikuÊ podle odstavce 2 se nepovazÏuje, jestlizÏe banky nebo jinõÂ souteÏzÏiteleÂ, jejichzÏ podnikaÂnõÂ zahrnuje obchodovaÂnõÂ s cennyÂmi papõÂry, zõÂskajõÂ
prÏechodneÏ podõÂly jineÂho souteÏzÏitele za uÂcÏelem jejich
prodeje.ª.
24. Za § 8 se vklaÂdaÂ novyÂ § 8a, kteryÂ znõÂ:

¹§ 8a
(1) SpojovaÂnõÂ podnikuÊ, ktereÂ narusÏuje nebo muÊzÏe
narusÏit hospodaÂrÏskou souteÏzÏ, podleÂhaÂ povolenõÂ ministerstva. Za narusÏenõÂ souteÏzÏe se povazÏuje, jestlizÏe spojenõÂm podnikuÊ prÏesaÂhne jejich podõÂl 30 % celkoveÂho
obratu na celostaÂtnõÂm nebo mõÂstnõÂm trhu daneÂho
zbozÏõÂ.
(2) Ministerstvo spojenõÂ povolõÂ, jestlizÏe zuÂcÏastneÏnõÂ
souteÏzÏiteleÂ prokaÂzÏõÂ, zÏe uÂjma, kteraÂ narusÏenõÂm souteÏzÏe
muÊzÏe vzniknout, bude prÏevaÂzÏena hospodaÂrÏskyÂmi vyÂhodami, jezÏ spojenõÂ prÏinese. V ostatnõÂch prÏõÂpadech ministerstvo spojenõÂ nepovolõÂ. V rozhodnutõÂ o povolenõÂ
muÊzÏe ministerstvo stanovit omezenõÂ a zaÂvazky nezbytneÂ pro ochranu hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe.
(3) SouteÏzÏiteleÂ jsou povinni pozÏaÂdat ministerstvo
o udeÏlenõÂ povolenõÂ ke spojenõÂ podnikuÊ podle odstavce 1
a) prÏi sloucÏenõÂ nebo splynutõÂ [§ 8 odst. 1 põÂsm. a)]
prÏede dnem podaÂnõÂ naÂvrhu na zaÂpis zmeÏny v obchodnõÂm rejstrÏõÂku,
b) v ostatnõÂch prÏõÂpadech [§ 8 odst. 1 põÂsm. b) a odst.
2)] ve lhuÊteÏ do jednoho tyÂdne po uzavrÏenõÂ
smlouvy, jinak je smlouva neuÂcÏinnaÂ.ª.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se nevztahujõÂ na
Fond naÂrodnõÂho majetku CÏeskeÂ republiky a PozemkovyÂ fond CÏeskeÂ republiky po dobu 12 meÏsõÂcuÊ od
zõÂskaÂnõÂ kontroly nad podnikem jineÂho souteÏzÏitele
podle § 8.ª.
Ê SOBNOST
25. NaÂzev oddõÂlu trÏetõÂho znõÂ: ¹PU
ÂR
Ï SKOU SOUMINISTERSTVA PRO HOSPODA
TEÏZÏª.
26. § 10 se vypousÏtõÂ.
27. V § 11 põÂsm. g) se slova ¹podle § 12 odst. 4ª
nahrazujõÂ slovy ¹podle § 12 odst. 6ª.
28. DosavadnõÂ text § 11 se oznacÏuje jako odstavec
1 a doplnÏuje se odstavcem 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) V nezbytnyÂch prÏõÂpadech, jestlizÏe souteÏzÏiteleÂ,
kterÏõÂ majõÂ dominantnõÂ nebo monopolnõÂ postavenõÂ na
trhu daneÂho zbozÏõÂ, zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem narusÏujõÂ hospodaÂrÏskou souteÏzÏ, muÊzÏe ministerstvo podle odstavce
1 põÂsm. e) ulozÏit zejmeÂna povinnost k prÏevodu cÏaÂsti
podniku souteÏzÏitele nebo rozdeÏlenõÂ souteÏzÏitele, je-li
souteÏzÏitel praÂvnickou osobou; § 69 obchodnõÂho zaÂkonõÂku se pouzÏije obdobneÏ.ª.
Ï IÂZENIÂ U MI29. NaÂzev oddõÂlu cÏtvrteÂho znõÂ: ¹R
NISTERSTVAª.
30. § 12 vcÏetneÏ poznaÂmky cÏ. 3) znõÂ:
¹§ 12
Â cÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je souteÏzÏitel, o jehozÏ praÂ(1) U
vech nebo povinnostech stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
maÂ byÂt v rÏõÂzenõÂ rozhodnuto.
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(2) UÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ se muÊzÏe daÂt v rÏõÂzenõÂ na zaÂkladeÏ
plneÂ moci zastupovat zaÂstupcem, jehozÏ si zvolõÂ. V teÂzÏe
veÏci muÊzÏe mõÂt soucÏasneÏ jen jednoho zvoleneÂho zaÂstupce.
(3) V prÏõÂpadech, kdy v souvislosti s provedenõÂm
spraÂvnõÂho uÂkonu zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis uklaÂdaÂ povinnost
zaplatit spraÂvnõÂ poplatek, naÂlezÏitostõÂ podaÂnõÂ je i doklad o jeho zaplacenõÂ.
(4) NevyhovõÂ-li uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ
vyÂzveÏ ministerstva k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ podaÂnõÂ,
ministerstvo uÂkon neprovede, prÏõÂpadneÏ zapocÏateÂ rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(5) SouteÏzÏiteleÂ jsou povinni poskytovat ministerstvu uÂplneÏ, spraÂvneÏ, pravdiveÏ a vcÏas vsÏechny pozÏadovaneÂ podklady a informace a umozÏnit jejich proveÏrÏenõÂ.
DaÂle jsou povinni umozÏnit pracovnõÂkuÊm ministerstva
a jinyÂm poveÏrÏenyÂm osobaÂm vstup do objektuÊ, mõÂstnostõÂ a ostatnõÂch prostor, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem nebo
mõÂstem zjisÏt'ovaÂnõÂ nebo proveÏrÏovaÂnõÂ.
(6) JevõÂ-li se to z povahy veÏci potrÏebneÂ, ministerstvo rozhodne na zaÂkladeÏ narÏõÂzeneÂho uÂstnõÂho jednaÂnõÂ.
VzÏdy vsÏak musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂkuÊm prÏed rozhodnutõÂm
daÂna mozÏnost, aby se k prÏedmeÏtu rÏõÂzenõÂ a vyÂsledkuÊm
sÏetrÏenõÂ, ktereÂ ministerstvo ve veÏci provedlo, vyjaÂdrÏili.
Ministerstvo je povinno ucÏinit opatrÏenõÂ, aby nahleÂdnutõÂm do spisu nebylo porusÏeno obchodnõÂ tajemstvõÂ.3)
(7) V rÏõÂzenõÂ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ muÊzÏe
ministerstvo vydat prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ, jõÂmzÏ upravõÂ
prozatõÂmneÏ praÂvnõÂ vztahy na dobu do konecÏneÂho rozhodnutõÂ, jestlizÏe to je k zajisÏteÏnõÂ opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
trÏeba, nebo byl-li by vyÂkon konecÏneÂho rozhodnutõÂ
jinak zmarÏen cÏi vaÂzÏneÏ ohrozÏen.
(8) NenõÂ-li stanoveno jinak, postupuje se v rÏõÂzenõÂ
u ministerstva podle ustanovenõÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu.4)
3

) § 17 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

31. § 13 se vypousÏtõÂ.
32. § 14 vcÏetneÏ poznaÂmky cÏ. 5) znõÂ:
¹§ 14
Pokuty
(1) SouteÏzÏiteluÊm, kterÏõÂ neposkytnou ministerstvu
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ pozÏadovaneÂ podklady nebo pravdiveÂ informace, prÏõÂpadneÏ neumozÏnõÂ jejich proveÏrÏenõÂ
podle § 12 odst. 5, muÊzÏe ministerstvo ulozÏit pokutu
do vyÂsÏe 300 000 KcÏ.
(2) Tomu, kdo se bez zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ nedostavõÂ
k narÏõÂzeneÂmu uÂstnõÂmu jednaÂnõÂ podle § 12 odst. 6 nebo
jinak zteÏzÏuje postup rÏõÂzenõÂ, muÊzÏe ministerstvo ulozÏit
pokutu do vyÂsÏe 100 000 KcÏ.
(3) Za nesplneÏnõÂ vykonatelneÂho rozhodnutõÂ ministerstva muÊzÏe ministerstvo ulozÏit pokutu do vyÂsÏe
1 000 000 KcÏ.
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(4) Ministerstvo je opraÂvneÏno za porusÏenõÂ ostatnõÂch povinnostõÂ uvedenyÂch v tomto zaÂkoneÏ ulozÏit souteÏzÏiteluÊm pokutu azÏ do vyÂsÏe 10 000 000 KcÏ nebo do
vyÂsÏe 10 % z cÏisteÂho obratu za poslednõÂ ukoncÏenyÂ
kalendaÂrÏnõÂ rok. JestlizÏe je prokaÂzaÂn majetkovyÂ prospeÏch souteÏzÏitele v duÊsledku porusÏenõÂ povinnostõÂ
podle tohoto zaÂkona, ulozÏõÂ se mu pokuta nejmeÂneÏ ve
vyÂsÏi tohoto prospeÏchu.
(5) Pokuty podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ muÊzÏe ministerstvo ulozÏit do jednoho roku od zjisÏteÏnõÂ porusÏenõÂ
povinnosti, nejpozdeÏji vsÏak do trÏõÂ let naÂsledujõÂcõÂch po
roce, ve ktereÂm byla tato povinnost porusÏena. UlozÏenõÂ
pokuty podle tohoto zaÂkona nevylucÏuje trestnõÂ odpoveÏdnost podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.5)
(6) Pokuty podle tohoto zaÂkona lze ulozÏit opakovaneÏ, a to nejpozdeÏji do jednoho roku ode dne, kdy
meÏlo byÂt splneÏno vykonatelneÂ rozhodnutõÂ.
(7) VybõÂraÂnõÂm pokut se poveÏrÏuje ministerstvo. VyÂnos z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky.
5

) § 127 trestnõÂho zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

33. V § 16 se na konci veÏty vypousÏtõÂ tecÏka a prÏipojujõÂ se slova ¹ , a to i po dobu dvou let od skoncÏenõÂ
pracovnõÂho pomeÏru k ministerstvu.ª.
34. V § 18 odst. 2 se slova ¹uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
sõÂdla podnikuª nahrazujõÂ slovem ¹ministerstvoª.
35. V § 19 odst. 1 põÂsm. c) se slovo ¹uÂrÏaduª nahrazuje slovem ¹ministerstvaª. V odstavci 2 se slova
¹uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle sõÂdla podnikuª nahrazujõÂ
slovem ¹ministerstvuª. Ve druheÂ veÏteÏ se slovo
¹uÂrÏaduª nahrazuje slovem ¹ministerstvuª a slovo
¹prÏõÂslusÏnaÂª se vypousÏtõÂ.
36. V § 19 se vypousÏtõÂ odstavec 3. DosavadnõÂ odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 3.
37. V § 20 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂmu
podle sõÂdla podnikuª.
38. § 22 znõÂ:
¹§ 22
VlaÂda muÊzÏe stanovit svyÂm narÏõÂzenõÂm blizÏsÏõÂ podmõÂnky pro zjisÏt'ovaÂnõÂ monopolnõÂho nebo dominantnõÂho postavenõÂ podle § 9, naÂlezÏitosti naÂvrhu na schvalovaÂnõÂ dohody podle § 3 odst. 5, naÂvrhu na povolenõÂ
vyÂjimky podle § 5 a naÂvrhu na povolenõÂ spojenõÂ podnikuÊ podle § 8a.ª.
39. V textu zaÂkona, kromeÏ § 19 odst. 4 põÂsm. a), se
pojmy ¹podnikª a ¹podnikatelª nahrazujõÂ pojmem
¹souteÏzÏitelª, pojem ¹uÂrÏadª se nahrazuje pojmem ¹ministerstvoª a pojem ¹fuÂzeª se nahrazuje pojmem
¹spojenõÂ podnikuÊª.
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CÏl. II

VesÏkeraÂ rozhodnutõÂ sdruzÏenõÂ podnikateluÊ podle
§ 3 odst. 1 ucÏineÏnaÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona jsou
po uplynutõÂ 30 dnuÊ od nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona neplatnaÂ, pokud ministerstvo na zÏaÂdost sdruzÏenõÂ nepovolõÂ vyÂjimku nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak.
CÏl. III
ZaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve
zneÏnõÂ zaÂkonuÊ cÏ. 264/1992 Sb., cÏ. 591/1992 Sb. a cÏ. 600/
/1992 Sb., se doplnÏuje takto:

¹f) spolecÏnost neplnõÂ povinnost ulozÏenou rozhodnutõÂm ministerstva pro hospodaÂrÏskou souteÏzÏ podle
§ 11 odst. 2 zaÂkona cÏ. 63/1991 Sb., o ochraneÏ
hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe.ª.
CÏl. IV
PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny Parlamentu se
zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

V § 68 odst. 6 se doplnÏuje põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

CÏl. V
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
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287
Â K ON
ZA
ze dne 11. listopadu 1993
o puÊsobnosti StaÂtnõÂho uÂrÏadu pro jadernou bezpecÏnost
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
§1
(1) StaÂtnõÂ uÂrÏad pro jadernou bezpecÏnost1) (daÂle jen
¹UÂrÏadª) je uÂstrÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ
republiky pro oblast staÂtnõÂho dozoru nad jadernou
bezpecÏnostõÂ.
(2) SõÂdlem UÂrÏadu je Praha.

jadernyÂch zarÏõÂzenõÂ,2) nad zachaÂzenõÂm s radioaktivnõÂmi odpady z jadernyÂch zarÏõÂzenõÂ a vyhorÏelyÂm
jadernyÂm palivem,
b) vyÂkon staÂtnõÂho dozoru nad jadernyÂmi materiaÂly,
vcÏetneÏ jejich evidence a kontroly,
c) vyÂkon staÂtnõÂho dozoru nad bezpecÏnostnõÂ ochranou jadernyÂch zarÏõÂzenõÂ a jadernyÂch materiaÂluÊ.
§3

Â rÏadu je prÏedseda, ktereÂho jmenuje
(3) V cÏele U
a odvolaÂvaÂ vlaÂda CÏeskeÂ republiky.

UÂrÏad je nositelem odborneÂ spolupraÂce s MezinaÂrodnõÂ agenturou pro atomovou energii.

§2

§4

UÂrÏad vykonaÂvaÂ tyto puÊsobnosti
a) vyÂkon staÂtnõÂho dozoru nad jadernou bezpecÏnostõÂ

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. prosince
1993.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

) § 2 odst. 1 bod 8 zaÂkona CÏNR cÏ. 2/1969 Sb., o zrÏõÂzenõÂ ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ
republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 21/1993 Sb.
2
) ZaÂkon cÏ. 28/1984 Sb., o staÂtnõÂm dozoru nad jadernou bezpecÏnostõÂ jadernyÂch zarÏõÂzenõÂ.
1
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