RocÏnõÂk 2002

Â KONU
Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏ E S KAÂ R E P U B L I K A

Ï aÂstka 63
C

RozeslaÂna dne 19. dubna 2002

O B S A H:
153. UÂ p l n eÂ z neÏ n õÂ zaÂkona cÏ. 283/1993 Sb., o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn

Cena KcÏ 21,80

CÏaÂstka 63

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 153 / 2002

Strana 3358

Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 283/1993 Sb., o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ,
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 261/1994 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 201/1997 Sb., zaÂkonem cÏ. 169/1999 Sb., zaÂkonem cÏ. 11/2001 Sb.
a zaÂkonem cÏ. 14/2002 Sb.

Â KON
ZA
o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â TNIÂHO ZASTUPITELSTVIÂ
Ê SOBNOST STA
PU

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

§4

Â USTANOVENIÂ
OBECNA

(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v rozsahu, za podmõÂnek
a zpuÊsobem stanovenyÂm zaÂkonem
a) je orgaÂnem verÏejneÂ zÏaloby v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ a plnõÂ
dalsÏõÂ uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z trestnõÂho rÏaÂdu,
b) vykonaÂvaÂ dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm praÂvnõÂch prÏedpisuÊ v mõÂstech, kde se vykonaÂvaÂ vazba, trest odneÏtõÂ svobody, ochranneÂ leÂcÏenõÂ, ochrannaÂ nebo
uÂstavnõÂ vyÂchova, a v jinyÂch mõÂstech, kde je podle
zaÂkonneÂho opraÂvneÏnõÂ omezovaÂna osobnõÂ svoboda,
c) puÊsobõÂ v jineÂm nezÏ trestnõÂm rÏõÂzenõÂ.

§1
(1) ZrÏizuje se staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jako soustava
uÂrÏaduÊ staÂtu, urcÏenyÂch k zastupovaÂnõÂ staÂtu prÏi ochraneÏ
verÏejneÂho zaÂjmu ve veÏcech sveÏrÏenyÂch zaÂkonem do puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
(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 je prÏi vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti povinno vyuzÏõÂvat prostrÏedky, ktereÂ mu poskytuje
zaÂkon.
(2) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ prÏi vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti
dbaÂ, aby kazÏdyÂ jeho postup byl v souladu se zaÂkonem,
rychlyÂ a uÂcÏinnyÂ; svoji puÊsobnost vykonaÂvaÂ nestranneÏ,
respektuje a chraÂnõÂ prÏitom lidskou duÊstojnost, rovnost
vsÏech prÏed zaÂkonem a dbaÂ na ochranu zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv a svobod.
§3
(1) VeÏci sveÏrÏeneÂ do puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vykonaÂvajõÂ pouze staÂtnõÂ zaÂstupci; jineÂ orgaÂny
nebo osoby nesmõÂ do jejich cÏinnosti zasahovat nebo
je prÏi jejõÂm vyÂkonu nahrazovat anebo zastupovat.
(2) VysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno zasahovat do vyrÏizovaÂnõÂ veÏcõÂ, ke kteryÂm je podle zaÂkona
prÏõÂslusÏneÂ nizÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, jen zpuÊsobem
a v rozsahu tõÂmto zaÂkonem stanovenyÂm.

(2) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ se v souladu se svou zaÂkonem stanovenou puÊsobnostõÂ podõÂlõÂ na prevenci kriminality a poskytovaÂnõÂ pomoci obeÏtem trestnyÂch cÏinuÊ.
§ 4a
zrusÏen
§5
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno podat naÂvrh
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.
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(2) V obvodu hlavnõÂho meÏsta Prahy puÊsobnost
krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vykonaÂvaÂ MeÏstskeÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v Praze a puÊsobnost okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ vykonaÂvajõÂ obvodnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ. V obvodu meÏsta Brna vykonaÂvaÂ puÊsobnost
okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ MeÏstskeÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v BrneÏ.
(3) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, vrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ a krajskaÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jsou uÂcÏetnõÂmi
jednotkami.
§7
(1) SõÂdla staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ a obvody jejich
uÂzemnõÂ puÊsobnosti se shodujõÂ se sõÂdly a obvody souduÊ.
(2) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je prÏõÂslusÏneÂ k zastupovaÂnõÂ
staÂtu u soudu, u neÏhozÏ toto staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ puÊsobõÂ,
pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak.
VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci
§8
(1) VedoucõÂmi staÂtnõÂmi zaÂstupci jsou
a) nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ stojõÂ v cÏele NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
b) vrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci, kterÏõÂ stojõÂ v cÏele vrchnõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
c) krajsÏtõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci, kterÏõÂ stojõÂ v cÏele krajskyÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ, a meÏstskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce,
kteryÂ stojõÂ v cÏele MeÏstskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
v Praze, (daÂle jen ¹krajsÏtõÂ staÂtnõÂ zaÂstupciª),
d) okresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci, kterÏõÂ stojõÂ v cÏele okresnõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ, obvodnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci,
kterÏõÂ stojõÂ v cÏele obvodnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ
v Praze, a meÏstskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ stojõÂ
v cÏele MeÏstskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v BrneÏ,
(daÂle jen ¹okresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupciª).
(2) VedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce zastupuje jeho
naÂmeÏstek nebo naÂmeÏstci v porÏadõÂ a v rozsahu jõÂm stanoveneÂm.
(3) VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce stanovõÂ vnitrÏnõÂ organizaci staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ, a rozdeÏlenõÂ agendy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ mezi staÂtnõÂ zaÂstupce; prÏitom zajistõÂ specializaci staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
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§ 10
(1) VrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce jmenuje ministr spravedlnosti na naÂvrh nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) KrajskeÂ staÂtnõÂ zaÂstupce jmenuje ministr spravedlnosti na naÂvrh vrchnõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce, kteryÂ
stojõÂ v cÏele vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ
obvodu maÂ byÂt krajskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce jmenovaÂn.
(3) OkresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce jmenuje ministr spravedlnosti na naÂvrh krajskeÂho staÂtnõÂho zaÂstupce, kteryÂ
stojõÂ v cÏele krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ
obvodu maÂ byÂt okresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce jmenovaÂn.
(4) Ministr spravedlnosti muÊzÏe vrchnõÂho staÂtnõÂho
zaÂstupce, krajskeÂho staÂtnõÂho zaÂstupce a okresnõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce z teÂto funkce odvolat, pokud zaÂvazÏnyÂm
zpuÊsobem porusÏõÂ povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z vyÂkonu
funkce vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce; nejde-li o odvolaÂnõÂ
z duÊvodu porusÏenõÂ povinnostõÂ prÏi vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ (daÂle jen ¹spraÂva staÂtnõÂho zastupitelstvõÂª), cÏinõÂ tak na naÂvrh vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce, kteryÂ je podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 opraÂvneÏn navrhovat jmenovaÂnõÂ do funkce, z nõÂzÏ maÂ byÂt vedoucõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce odvolaÂn.
(5) Ministr spravedlnosti muÊzÏe jmenovat nebo
odvolat krajskeÂho nebo okresnõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce
teÂzÏ na naÂvrh nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce.
(6) NaÂmeÏstky vrchnõÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ, krajskyÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a okresnõÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
jmenuje a odvolaÂvaÂ ministr spravedlnosti na naÂvrh vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce, o jehozÏ naÂmeÏstka se jednaÂ.
§ 11
(1) VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce nebo naÂmeÏstek vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce se teÂto funkce muÊzÏe vzdaÂt põÂsemnyÂm oznaÂmenõÂm tomu, kdo ho do teÂto funkce jmenoval. Funkce vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce nebo naÂmeÏstka vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce zanikaÂ uplynutõÂm
kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm bylo oznaÂmenõÂ o vzdaÂnõÂ se funkce dorucÏeno.
(2) Funkce vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce nebo naÂmeÏstka vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce zanikaÂ dnem, ve
ktereÂm dosÏlo k zaÂniku jejich funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.

§9

(3) VzdaÂnõÂ se funkce vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce
nebo naÂmeÏstka vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce anebo odvolaÂnõÂ z teÂto funkce nemajõÂ za naÂsledek zaÂnik funkce
staÂtnõÂho zaÂstupce.

(1) NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce jmenuje vlaÂda na
naÂvrh ministra spravedlnosti.

§ 11a

(2) VlaÂda muÊzÏe na naÂvrh ministra spravedlnosti
nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce z funkce odvolat.
(3) NaÂmeÏstky nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce jmenuje a odvolaÂvaÂ ministr spravedlnosti na naÂvrh nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce.

(1) V rozsahu stanoveneÂm zaÂkonem je nejvysÏsÏõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce nadrÏõÂzen vrchnõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm,
vrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce krajskyÂm staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm
v obvodu vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a krajskyÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce okresnõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm v obvodu
krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
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(2) V rozsahu stanoveneÂm zaÂkonem je vedoucõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce nadrÏõÂzen staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm puÊsobõÂcõÂm
u staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ.
§ 12
OpraÂvneÏnõÂ nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce
(1) Ke sjednocenõÂ a usmeÏrneÏnõÂ postupu staÂtnõÂch
zaÂstupcuÊ prÏi vyÂkonu puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
nebo k zajisÏteÏnõÂ jednotneÂ vnitrÏnõÂ organizace staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a jednotneÂho vyÂkonu spisoveÂ sluzÏby
muÊzÏe nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce vydaÂvat pokyny obecneÂ
povahy; tyto pokyny jsou zaÂvazneÂ pro staÂtnõÂ zaÂstupce,
a pokud tak nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce stanovõÂ, i pro dalsÏõÂ
zameÏstnance staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
(2) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe vydaÂvat pro
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ stanoviska ke sjednocenõÂ vyÂkladu
zaÂkonuÊ a jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ prÏi vyÂkonu puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.

(2) NejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ rozhoduje
o odneÏtõÂ a prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci jineÂmu nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, jestlizÏe vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce dotcÏeneÂho
nizÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ je podle prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch rÏõÂzenõÂ vyloucÏen z projednaÂvaÂnõÂ veÏci, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(3) NejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ rozhoduje
o opravnyÂch prostrÏedcõÂch podanyÂch proti rozhodnutõÂ
nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v jeho obvodu,
pokud tento zaÂkon nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak.
(4) V prÏõÂpadech vyloucÏenõÂ vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ktereÂ ve veÏci vykonaÂvaÂ
dohled nebo rozhoduje o opravnyÂch prostrÏedcõÂch, se
postupuje podle odstavce 2 obdobneÏ. StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, jemuzÏ byla veÏc z duÊvodu uvedeneÂho v prvnõÂ veÏteÏ
prÏikaÂzaÂna, vykonaÂvaÂ dohled nebo rozhoduje o opravnyÂch prostrÏedcõÂch namõÂsto staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, jemuzÏ byla veÏc odnÏata.

(3) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe narÏõÂdit, aby
NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ nebo jõÂm poveÏrÏeneÂ staÂtnõÂ
zastupitelstvõÂ provedlo kontrolu skoncÏenyÂch veÏcõÂ,
v nichzÏ bylo prÏõÂslusÏneÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ cÏinneÂ, a ulozÏilo v prÏõÂpadeÏ pochybenõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ.

(5) O odneÏtõÂ a prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci a o opravnyÂch prostrÏedcõÂch se rozhoduje usnesenõÂm, proti ktereÂmu nenõÂ
prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost, nestanovõÂ-li jinak zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis, podle neÏhozÏ se rÏõÂzenõÂ vede.

(4) Pokud v souvislosti s vyÂkonem puÊsobnosti
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ zõÂskaÂ nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce
poznatky o nejednotnosti rozhodovaÂnõÂ souduÊ, je
opraÂvneÏn podat prÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho soudu podneÏt
k tomu, aby navrhl NejvysÏsÏõÂmu soudu zaujetõÂ stanoviska k vyÂkladu zaÂkona nebo jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.

(1) UÂkony, ktereÂ by prÏõÂslusÏneÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
mohlo proveÂst jen s obtõÂzÏemi nebo s neuÂmeÏrnyÂmi naÂklady nebo ktereÂ v jeho obvodu proveÂst nelze, provede
na dozÏaÂdaÂnõÂ jineÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ.

(5) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce poveÏrÏuje staÂtnõÂ zaÂstupce puÊsobõÂcõÂ u urcÏiteÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vyÂkonem dozoru v mõÂstech, kde je omezovaÂna osobnõÂ
svoboda [§ 4 odst. 1 põÂsm. b)]; rovneÏzÏ mu prÏõÂslusÏõÂ poveÏrÏovat staÂtnõÂ zaÂstupce nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v teÂto veÏci vyÂkonem dohledu.
(6) NejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci prÏõÂslusÏõÂ vykonaÂvat dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, kteraÂ s funkcõÂ nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce spojuje tento zaÂkon nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy.
(7) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce nejpozdeÏji do poloviny kalendaÂrÏnõÂho roku prÏedklaÂdaÂ prostrÏednictvõÂm ministra spravedlnosti vlaÂdeÏ zpraÂvu o cÏinnosti staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.

§ 12b

(2) NemuÊzÏe-li dozÏaÂdaneÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ proveÂst uÂkon ve sveÂm obvodu, postoupõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, v jehozÏ obvodu lze uÂkon proveÂst,
je-li mu to znaÂmo; jinak dozÏaÂdaÂnõÂ vraÂtõÂ.
(3) O prosÏetrÏenõÂ podneÏtu k podaÂnõÂ naÂvrhu nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce na poprÏenõÂ otcovstvõÂ muÊzÏe NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ pozÏaÂdat krajskeÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ prÏõÂslusÏneÂ podle mõÂsta bydlisÏteÏ dõÂteÏte.1)
Dohled
§ 12c

Vztahy uvnitrÏ soustavy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ

Dohled je vyÂkonem opraÂvneÏnõÂ stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem k zajisÏteÏnõÂ rÏõÂdõÂcõÂch a kontrolnõÂch vztahuÊ mezi
ruÊznyÂmi stupni staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ a uvnitrÏ jednotlivyÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ prÏi vyÂkonu puÊsobnosti
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.

§ 12a

§ 12d

(1) Spory o prÏõÂslusÏnost mezi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi rozhoduje staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, ktereÂ je vuÊcÏi
teÏmto staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ.

(1) NejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno vykonaÂvat dohled nad postupem nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ ve sveÂm obvodu prÏi vyrÏizovaÂnõÂ

1

) § 62 a 62a zaÂkona o rodineÏ.
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veÏcõÂ v jejich prÏõÂslusÏnosti a daÂvat jim k jejich postupu
põÂsemneÂ pokyny. Postup nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ muÊzÏe sjednocovat i pokyny vztahujõÂcõÂmi se
na võÂce veÏcõÂ urcÏiteÂho druhu.
(2) NejblõÂzÏe nizÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je povinno
rÏõÂdit se põÂsemnyÂmi pokyny podle odstavce 1, s vyÂjimkou pokynu, kteryÂ je v konkreÂtnõÂ veÏci v rozporu se
zaÂkonem. OdmõÂtne-li z tohoto duÊvodu nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ pokyn splnit, sdeÏlõÂ neprodleneÏ duÊvody odmõÂtnutõÂ põÂsemneÏ nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ; pokud nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
na sveÂm pokynu trvaÂ a neuplatnõÂ jinyÂ postup, veÏc nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ odejme a vyrÏõÂdõÂ ji samo.
(3) NejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ muÊzÏe odejmout veÏc nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ a vyrÏõÂdit ji samo teÂzÏ tehdy, je-li nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ necÏinneÂ nebo se v jeho postupu vyskytujõÂ neduÊvodneÂ pruÊtahy.
§ 12e
(1) VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce je opraÂvneÏn vykonaÂvat dohled nad postupem staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ puÊsobõÂcõÂch
u staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ, a daÂvat jim
pokyny k postupu prÏi vyrÏizovaÂnõÂ veÏcõÂ v prÏõÂslusÏnosti
tohoto staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ. Postup staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ muÊzÏe sjednocovat i pokyny vztahujõÂcõÂmi se na
võÂce veÏcõÂ urcÏiteÂho druhu. VyÂkonem teÏchto opraÂvneÏnõÂ cÏi
neÏkteryÂch z nich muÊzÏe poveÏrÏit jineÂho staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) StaÂtnõÂ zaÂstupci jsou povinni rÏõÂdit se pokyny
vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce nebo jõÂm poveÏrÏeneÂho staÂtnõÂho zaÂstupce, s vyÂjimkou pokynu, kteryÂ je v konkreÂtnõÂ
veÏci v rozporu se zaÂkonem. Pokud byl pokyn vydaÂn
uÂstneÏ, staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ pokyn vydal, jej na zÏaÂdost
staÂtnõÂho zaÂstupce, ktereÂmu je pokyn adresovaÂn, potvrdõÂ põÂsemneÏ.
(3) OdmõÂtne-li staÂtnõÂ zaÂstupce z duÊvodu podle
odstavce 2 pokyn splnit, sdeÏlõÂ neprodleneÏ duÊvody odmõÂtnutõÂ põÂsemneÏ staÂtnõÂmu zaÂstupci, kteryÂ pokyn vydal.
Pokud ten na pokynu trvaÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc neprodleneÏ se
svyÂm stanoviskem vedoucõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci. VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce je opraÂvneÏn pokyn zrusÏit, a pokud
tak neucÏinõÂ, vyrÏõÂdõÂ veÏc staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ pokyn
vydal. Vydal-li pokyn vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, vyrÏõÂdõÂ
veÏc saÂm.
(4) V jednaÂnõÂ prÏed soudem nenõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce
vaÂzaÂn pokynem vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce nebo
jõÂm poveÏrÏeneÂho staÂtnõÂho zaÂstupce v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ dojde ke zmeÏneÏ duÊkaznõÂ situace.
§ 12f
(1) OpraÂvneÏnõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ z vyÂkonu dohledu vykonaÂvaÂ vuÊcÏi staÂtnõÂmu zaÂstupci poveÏrÏeneÂmu vyÂkonem
dozoru v mõÂstech, kde je omezovaÂna osobnõÂ svoboda
[§ 4 odst. 1 põÂsm. b)], namõÂsto nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂho staÂt-
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nõÂho zastupitelstvõÂ a vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce poveÏrÏenyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce (§ 12 odst. 5).
(2) Pokud staÂtnõÂ zaÂstupce poveÏrÏenyÂ vyÂkonem dozoru v mõÂstech, kde je omezovaÂna osobnõÂ svoboda, odmõÂtne splnit pokyn staÂtnõÂho zaÂstupce vykonaÂvajõÂcõÂho
ve veÏci dohled podle odstavce 1 z duÊvodu, zÏe pokyn
je v rozporu se zaÂkonem, staÂtnõÂ zaÂstupce vykonaÂvajõÂcõÂ
dohled, trvaÂ-li na sveÂm pokynu, vyrÏõÂdõÂ veÏc saÂm.
PoskytovaÂnõÂ informacõÂ
§ 12g
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ si vzaÂjemneÏ poskytujõÂ informace, ktereÂ potrÏebujõÂ k plneÏnõÂ svyÂch uÂkoluÊ. InformacõÂ se pro tyto uÂcÏely rozumõÂ uÂdaje o postupu staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ prÏi vyÂkonu jeho puÊsobnosti v urcÏiteÂ veÏci
a uÂdaje, ktereÂ v teÂto souvislosti staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
zjistilo. S praÂvem vyzÏadovat informace nenõÂ spojeno
praÂvo jakkoliv zasahovat do postupu ve veÏci, v nõÂzÏ se
informace vyzÏadujõÂ, nejde-li soucÏasneÏ o vyÂkon dohledu.
(2) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je prÏi vyÂkonu sveÂ
puÊsobnosti opraÂvneÏno si vyzÏaÂdat od ktereÂhokoli staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zpraÂvu o postupu staÂtnõÂch
zaÂstupcuÊ prÏi vyÂkonu puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
anebo ulozÏit tomuto staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, aby tak
postupovalo ve vztahu k nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm ve sveÂm obvodu. OpraÂvneÏnõÂ vrchnõÂch
a krajskyÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ vuÊcÏi nejblõÂzÏe nizÏsÏõÂm
staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm prÏi vyÂkonu dohledu nejsou tõÂm
dotcÏena.
§ 12h
(1) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ
vyÂkonu opraÂvneÏnõÂ a povinnostõÂ nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce muÊzÏe kdykoli provaÂdeÏt potrÏebnaÂ zjisÏteÏnõÂ u ktereÂhokoli nizÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ktereÂ je povinno mu na jeho zÏaÂdost poskytnout pozÏadovanou
soucÏinnost. PrÏitom muÊzÏe zejmeÂna pozÏadovat prÏedlozÏenõÂ spisuÊ vedenyÂch u nizÏsÏõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
nahlõÂzÏet do nich, porÏizovat z nich opisy a vyÂpisy a vyzÏadovat informace a nezbytnaÂ vysveÏtlenõÂ. Jde-li o jineÂ
nezÏ vrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, nenõÂ NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ opraÂvneÏno zasahovat do zpuÊsobu vyrÏizovaÂnõÂ veÏci, kteraÂ nebyla pravomocneÏ skoncÏena.
(2) Pokud se zjisÏteÏnõÂ prÏõÂmo nezuÂcÏastnil vedoucõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce prÏõÂslusÏneÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ vyÂsledky zjisÏteÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu vedoucõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci oznaÂmõÂ. V prÏõÂpadeÏ vrchnõÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ vyuzÏije NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ vyÂsledky zjisÏteÏnõÂ v raÂmci dohledu.
§ 12i
ZpracovaÂvaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ
staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm
(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno v raÂmci sveÂ
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puÊsobnosti stanoveneÂ zaÂkonem zpracovaÂvat osobnõÂ
uÂdaje vcÏetneÏ uÂdajuÊ citlivyÂch (daÂle jen ¹osobnõÂ
uÂdajeª).2) Pro potrÏeby orgaÂnuÊ cÏinnyÂch v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ je opraÂvneÏno veÂst centraÂlnõÂ evidenci stõÂhanyÂch
osob, kteraÂ obsahuje osobnõÂ uÂdaje vztahujõÂcõÂ se k osobaÂm, proti kteryÂm se trestnõÂ rÏõÂzenõÂ vede, k posÏkozenyÂm,
poprÏõÂpadeÏ k dalsÏõÂm osobaÂm na trestnõÂm rÏõÂzenõÂ zuÂcÏastneÏnyÂm a daÂle uÂdaje k trestnyÂm cÏinuÊm, ktereÂ byly nebo
meÏly byÂt spaÂchaÂny, a uÂdaje s tõÂm bezprostrÏedneÏ souvisejõÂcõÂ.

(1) UÂkolem spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ je vytvaÂrÏet staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ podmõÂnky k rÏaÂdneÂmu vyÂkonu jeho puÊsobnosti, zejmeÂna po straÂnce personaÂlnõÂ,
organizacÏnõÂ, hospodaÂrÏskeÂ, financÏnõÂ a vyÂchovneÂ, a dohlõÂzÏet zpuÊsobem a v mezõÂch tõÂmto zaÂkonem stanovenyÂch
na rÏaÂdneÂ plneÏnõÂ uÂkoluÊ staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ sveÏrÏenyÂch.

(2) PrÏi zpracovaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ podle odstavce 1 staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu3) s vyÂjimkou, kdy

(2) VyÂkon spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nesmõÂ
narusÏovat plneÏnõÂ uÂkoluÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z jeho puÊsobnosti.

a) staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je opraÂvneÏno prÏi teÂto cÏinnosti
sdruzÏovat osobnõÂ uÂdaje, ktereÂ byly zõÂskaÂny k rozdõÂlnyÂm uÂcÏeluÊm,
b) k prÏedaÂnõÂ nebo prÏedaÂvaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ do jinyÂch staÂtuÊ v raÂmci spolupraÂce v trestnõÂch veÏcech
uskutecÏnÏovaneÂ na zaÂkladeÏ vyhlaÂsÏeneÂ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nenõÂ
Â rÏadu pro ochranu
nutnyÂ prÏedchozõÂ souhlas U
osobnõÂch uÂdajuÊ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Ê SOBNOST
PU
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
Â VA STA
Â TNIÂHO ZASTUPITELSTVIÂ
A SPRA
§ 13
(1) Ministr spravedlnosti muÊzÏe kdykoli pozÏaÂdat
ktereÂkoli staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ o informaci o stavu rÏõÂzenõÂ
v kazÏdeÂ veÏci, v nõÂzÏ je staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ cÏinneÂ, pokud
je takovaÂ informace potrÏebnaÂ k plneÏnõÂ uÂkoluÊ Ministerstva spravedlnosti (daÂle jen ¹ministerstvoª) nebo pokud takovou informaci potrÏebuje jako cÏlen vlaÂdy.
(2) Ministerstvo muÊzÏe prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏneÂho vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce pozÏaÂdat ktereÂkoli
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ o zpracovaÂnõÂ podkladuÊ nezbytnyÂch k projednaÂnõÂ naÂrokuÊ na naÂhradu sÏkody uplatnÏovanyÂch z duÊvodu odpoveÏdnosti staÂtu za sÏkodu zpuÊsobenou prÏi vyÂkonu verÏejneÂ moci.4) V mezõÂch posuzovaÂnõÂ uvedenyÂch naÂrokuÊ majõÂ poveÏrÏenõÂ pracovnõÂci ministerstva praÂvo se seznamovat s obsahem spisuÊ
a evidencÏnõÂch pomuÊcek vedenyÂch u staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ, jakozÏ i praÂvo z nich pozÏadovat opisy a vyÂpisy.

2

§ 13a

§ 13b
(1) UÂstrÏednõÂm orgaÂnem spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ je ministerstvo.
(2) OrgaÂny spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ jsou vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci a jejich naÂmeÏstci; orgaÂny spraÂvy
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ jednajõÂ jmeÂnem staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v rozsahu, v jakeÂm spraÂvu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ podle tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ.
§ 13c
(1) SpraÂvu NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vykonaÂvaÂ ministerstvo prostrÏednictvõÂm nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) SpraÂvu vrchnõÂch, krajskyÂch a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ vykonaÂvaÂ ministerstvo prÏõÂmo nebo
prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏnyÂch vedoucõÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ; spraÂvu okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ muÊzÏe
vykonaÂvat teÂzÏ prostrÏednictvõÂm krajskyÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.
(3) VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci vykonaÂvajõÂ spraÂvu
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem.
(4) NaÂmeÏstci vedoucõÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ vykonaÂvajõÂ spraÂvu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ v rozsahu urcÏeneÂm
prÏõÂslusÏnyÂm vedoucõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem; u okresnõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ po projednaÂnõÂ s krajskyÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem.
(5) PrÏi zachovaÂnõÂ vlastnõÂ odpoveÏdnosti mohou vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci poveÏrÏit jednotlivyÂmi uÂkony
spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ jineÂho staÂtnõÂho zaÂstupce
nebo jineÂho zameÏstnance staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ.

) § 4 põÂsm. a) a b) zaÂkona cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 177/
/2001 Sb.
3
) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb.
4
) § 6 odst. 2 zaÂkona cÏ. 82/1998 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou prÏi vyÂkonu verÏejneÂ moci rozhodnutõÂm nebo
nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm postupem a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 358/1993 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd).
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(6) VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci jsou za vyÂkon spraÂvy
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ, odpoveÏdni
ministerstvu; krajsÏtõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci odpovõÂdajõÂ teÂzÏ za
vyÂkon jim sveÏrÏeneÂ spraÂvy okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ.
(7) PrÏi vyÂkonu spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ jsou
vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci nadrÏõÂzeni staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm
a ostatnõÂm zameÏstnancuÊm staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ; krajsÏtõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci jsou prÏi vyÂkonu
spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nadrÏõÂzeni teÂzÏ okresnõÂm
staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm. VedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci mohou
prÏi vyÂkonu spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vydaÂvat opatrÏenõÂ, kteraÂ jsou pro podrÏõÂzeneÂ zaÂvaznaÂ.
§ 13d
(1) Ministerstvo vykonaÂvaÂ spraÂvu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ tõÂm, zÏe
a) zajisÏt'uje chod staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ po straÂnce
organizacÏnõÂ, zejmeÂna stanovõÂ s ohledem na mnozÏstvõÂ vyrÏizovanyÂch veÏcõÂ pocÏty staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
a odbornyÂch a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ; u NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
je stanovõÂ v dohodeÏ s nejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem,
b) zajisÏt'uje zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem
chod staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ po straÂnce personaÂlnõÂ,
c) zajisÏt'uje chod staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ po straÂnce financÏnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ, zejmeÂna tõÂm, zÏe zajisÏt'uje
financovaÂnõÂ a materiaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ a provaÂdõÂ revize hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
d) stanovõÂ krajskyÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm v raÂmci
schvaÂleneÂho rozpocÏtu kapitoly prostrÏedky staÂtnõÂho rozpocÏtu urcÏeneÂ na hospodarÏenõÂ krajskeÂho
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ v jeho obvodu minimaÂlneÏ v rozsahu cÏleneÏnõÂ zaÂvaznyÂch ukazateluÊ danyÂch zaÂkonem o staÂtnõÂm rozpocÏtu,
e) organizuje, rÏõÂdõÂ a kontroluje vyÂkon spraÂvy staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ provaÂdeÏnyÂ vedoucõÂmi staÂtnõÂmi
zaÂstupci,
f) vyrÏizuje stõÂzÏnosti podaneÂ podle tohoto zaÂkona na
postup staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ (daÂle jen ¹stõÂzÏnostiª),
g) stanovõÂ metodiku vyÂbeÏru praÂvnõÂch cÏekateluÊ a metodicky rÏõÂdõÂ jejich prÏijõÂmaÂnõÂ do pracovnõÂho pomeÏru,
h) rÏõÂdõÂ a organizuje cÏekatelskou praxi, zejmeÂna stanovõÂ pro kazÏdeÂ krajskeÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ pocÏty
praÂvnõÂch cÏekateluÊ a rozhoduje o zapocÏtenõÂ doby
jineÂ praÂvnickeÂ cÏinnosti do cÏekatelskeÂ praxe,
i) organizuje a zajisÏt'uje odborneÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ (daÂle jen ¹zaÂveÏrecÏnaÂ zkousÏkaª),
j) organizuje a rÏõÂdõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂ-
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stupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
k) sleduje chod kancelaÂrÏõÂ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
l) organizuje, metodicky rÏõÂdõÂ a kontroluje zabezpecÏenõÂ uÂkoluÊ obranneÂho a civilnõÂho nouzoveÂho plaÂnovaÂnõÂ, ochrany utajovanyÂch skutecÏnostõÂ, bezpecÏnosti osob a majetku, pozÏaÂrnõÂ ochrany a uÂkoluÊ
bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci (daÂle jen
¹uÂkoly krizoveÂho rÏõÂzenõÂ a bezpecÏnostiª),
m) usmeÏrnÏuje a rÏõÂdõÂ vyuzÏõÂvaÂnõÂ informacÏnõÂch technologiõÂ,
n) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly prÏi vyÂkonu spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ z praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) Ministerstvo sleduje odbornou zpuÊsobilost
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce k vrchnõÂm, krajskyÂm a okresnõÂm staÂtnõÂm
zastupitelstvõÂm. K tomuto uÂcÏelu ministerstvo
a) metodicky rÏõÂdõÂ hodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ vedoucõÂmi staÂtnõÂmi zaÂstupci,
b) sleduje hodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch
zaÂstupcuÊ a dalsÏõÂ poznatky o jejich odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) Ministerstvo zrÏizuje Radu pro odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a po straÂnce organizacÏnõÂ, financÏnõÂ a materiaÂlnõÂ zabezpecÏuje jejõÂ cÏinnost. Ministerstvo stanovõÂ termõÂny voleb jejõÂch cÏlenuÊ a naÂhradnõÂkuÊ
z rÏad staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.
§ 13e
(1) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce vykonaÂvaÂ spraÂvu
NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ tõÂm, zÏe
a) zajisÏt'uje chod NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
po straÂnce personaÂlnõÂ a organizacÏnõÂ, zejmeÂna tõÂm,
zÏe se podõÂlõÂ na obsazovaÂnõÂ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ staÂtnõÂmi zaÂstupci, zajisÏt'uje jeho
rÏaÂdneÂ obsazenõÂ ostatnõÂmi odbornyÂmi a dalsÏõÂmi zameÏstnanci a vyrÏizuje personaÂlnõÂ veÏci staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
b) zajisÏt'uje chod NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
po straÂnce hospodaÂrÏskeÂ, materiaÂlnõÂ a financÏnõÂ,
c) v souladu s opraÂvneÏnõÂmi stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem dbaÂ na plynulost rÏõÂzenõÂ u NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a dohlõÂzÏõÂ na rÏaÂdneÂ plneÏnõÂ povinnostõÂ
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch u tohoto staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
d) vyrÏizuje stõÂzÏnosti,
e) pecÏuje o dalsÏõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,

f) zajisÏt'uje uÂkoly krizoveÂho rÏõÂzenõÂ a bezpecÏnosti na
NejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ,
g) zajisÏt'uje poskytovaÂnõÂ informacõÂ NejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ,4a)
h) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak tento zaÂkon nebo
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.
(2) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce prostrÏednictvõÂm pokynuÊ obecneÂ povahy vydaÂvaÂ vzorovyÂ organizacÏnõÂ rÏaÂd
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a sjednocuje a kontroluje vyÂkon
spisoveÂ sluzÏby staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ.
(3) NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce pecÏuje o odbornou
zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ. K tomu uÂcÏelu
a) hodnotõÂ odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce
k NejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ (§ 32a a 32b),
b) podaÂvaÂ naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce podle § 32d,
c) vyzÏaduje od JusticÏnõÂ akademie zpraÂvy o vyÂsledcõÂch
odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ potrÏebneÂ k hodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ podle põÂsmena a).
§ 13f
(1) VrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce vykonaÂvaÂ spraÂvu vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ tõÂm, zÏe
a) zajisÏt'uje jeho chod po straÂnce personaÂlnõÂ a organizacÏnõÂ, zejmeÂna tõÂm, zÏe prÏedklaÂdaÂ naÂvrhy na obsazenõÂ vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ staÂtnõÂmi
zaÂstupci, zajisÏt'uje jeho rÏaÂdneÂ obsazenõÂ odbornyÂmi
a dalsÏõÂmi zameÏstnanci a vyrÏizuje personaÂlnõÂ veÏci
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
b) zajisÏt'uje chod vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ po
straÂnce hospodaÂrÏskeÂ, materiaÂlnõÂ a financÏnõÂ,
c) v souladu s opraÂvneÏnõÂmi stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem dbaÂ na plynulost rÏõÂzenõÂ u vrchnõÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a dohlõÂzÏõÂ na rÏaÂdneÂ plneÏnõÂ povinnostõÂ
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch u tohoto staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
d) vyrÏizuje stõÂzÏnosti,
e) pecÏuje o dalsÏõÂ odbornou vyÂchovu staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ vrchnõÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ,
f) zajisÏt'uje uÂkoly krizoveÂho rÏõÂzenõÂ a bezpecÏnosti na
vrchnõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ,
g) zajisÏt'uje poskytovaÂnõÂ informacõÂ NejvysÏsÏõÂm staÂt-

4a
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nõÂm zastupitelstvõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ,4a)
h) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak tento zaÂkon nebo
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.
(2) VrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce kontroluje vyÂkon spisoveÂ sluzÏby u vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a u krajskyÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ v jeho obvodu.
(3) VrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce pecÏuje o odbornou
zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce k vrchnõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ. K tomu uÂcÏelu
a) hodnotõÂ odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce
k vrchnõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ (§ 32a a 32b),
b) podaÂvaÂ naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce podle § 32d,
c) vyzÏaduje od JusticÏnõÂ akademie zpraÂvy o vyÂsledcõÂch
odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ potrÏebneÂ k hodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ podle põÂsmena a).
§ 13g
(1) KrajskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce vykonaÂvaÂ spraÂvu krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a spraÂvu okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ v jeho obvodu tõÂm, zÏe
a) zajisÏt'uje jejich chod po straÂnce personaÂlnõÂ a organizacÏnõÂ, zejmeÂna tõÂm, zÏe prÏedklaÂdaÂ naÂvrhy na obsazenõÂ krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a okresnõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ staÂtnõÂmi zaÂstupci, zajisÏt'uje
jejich rÏaÂdneÂ obsazenõÂ odbornyÂmi a dalsÏõÂmi zameÏstnanci, vyrÏizuje personaÂlnõÂ veÏci staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ krajskeÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a v rozsahu jõÂm stanoveneÂm teÂzÏ personaÂlnõÂ veÏci staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
b) zajisÏt'uje chod krajskeÂho a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ po straÂnce hospodaÂrÏskeÂ, materiaÂlnõÂ a financÏnõÂ,
c) rozepisuje prostrÏedky staÂtnõÂho rozpocÏtu stanoveneÂ spraÂvcem kapitoly staÂtnõÂho rozpocÏtu spolecÏneÏ pro hospodarÏenõÂ krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a pro hospodarÏenõÂ okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ minimaÂlneÏ v rozsahu cÏleneÏnõÂ zaÂvaznyÂch
ukazateluÊ danyÂch zaÂkonem o staÂtnõÂm rozpocÏtu
nebo spraÂvcem kapitoly staÂtnõÂho rozpocÏtu,
d) pro uÂcÏely rozpocÏtovyÂch opatrÏenõÂ a vystavovaÂnõÂ limituÊ plnõÂ vuÊcÏi okresnõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm
funkci spraÂvce kapitoly staÂtnõÂho rozpocÏtu,
e) v souladu s opraÂvneÏnõÂmi stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem dbaÂ na plynulost rÏõÂzenõÂ u krajskeÂho staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,

) § 16 zaÂkona cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm.
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dohlõÂzÏõÂ na rÏaÂdneÂ plneÏnõÂ povinnostõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch u teÏchto
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
vyrÏizuje stõÂzÏnosti,
pecÏuje o dalsÏõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ krajskeÂho a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
s prÏihleÂdnutõÂm k vyjaÂdrÏenõÂ JusticÏnõÂ akademie zajisÏt'uje vyÂbeÏr praÂvnõÂch cÏekateluÊ a s vybranyÂmi
uchazecÏi uzavõÂraÂ pracovnõÂ smlouvu,
rÏõÂdõÂ a kontroluje cÏekatelskou praxi v obvodu krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a jejõÂ vyÂkon,
kontroluje vyÂkon spisoveÂ sluzÏby u krajskeÂho
a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
zajisÏt'uje uÂkoly krizoveÂho rÏõÂzenõÂ a bezpecÏnosti
u krajskeÂho a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ,
zajisÏt'uje poskytovaÂnõÂ informacõÂ NejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ,4a)
rÏõÂdõÂ a kontroluje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy okresnõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ provaÂdeÏnyÂ okresnõÂmi staÂtnõÂmi zaÂstupci,
plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak tento zaÂkon nebo
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.

(2) KrajskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce pecÏuje o odbornou
zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce ke krajskeÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ. K tomu uÂcÏelu
a) hodnotõÂ odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce
ke krajskeÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ nebo k okresnõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ v jeho obvodu (§ 32a
a 32b),
b) podaÂvaÂ naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce podle § 32d,
c) vyzÏaduje od JusticÏnõÂ akademie zpraÂvy o vyÂsledcõÂch
odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ potrÏebneÂ k hodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ podle põÂsmena a),
d) vyzÏaduje od okresnõÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ posudky
a dalsÏõÂ podklady pro hodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ podle põÂsmena a).
§ 13h
(1) OkresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce v souladu s pokyny
nadrÏõÂzeneÂho krajskeÂho zaÂstupce vykonaÂvaÂ spraÂvu
okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ tõÂm, zÏe
a) se podõÂlõÂ na zajisÏteÏnõÂ jeho chodu po straÂnce personaÂlnõÂ a organizacÏnõÂ, zejmeÂna navrhuje rÏaÂdneÂ ob-

5

b)
c)
d)
e)
f)
g)
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sazenõÂ okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ staÂtnõÂmi
zaÂstupci a ostatnõÂmi zameÏstnanci a vyrÏizuje v rozsahu stanoveneÂm nadrÏõÂzenyÂm krajskyÂm staÂtnõÂm
zaÂstupcem personaÂlnõÂ veÏci staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
se podõÂlõÂ na zabezpecÏovaÂnõÂ chodu okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ po straÂnce hospodaÂrÏskeÂ, materiaÂlnõÂ a financÏnõÂ,
vyrÏizuje stõÂzÏnosti,
kontroluje vyÂkon spisoveÂ sluzÏby u okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
dohlõÂzÏõÂ na cÏekatelskou praxi po dobu jejõÂho vyÂkonu u okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
zajisÏt'uje poskytovaÂnõÂ informacõÂ NejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ,4a)
plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak tento zaÂkon nebo
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.

(2) OkresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce v souladu s opraÂvneÏnõÂmi stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem dbaÂ na plynulost
rÏõÂzenõÂ u okresnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a dohlõÂzÏõÂ na
rÏaÂdneÂ plneÏnõÂ povinnostõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch u tohoto zastupitelstvõÂ.
(3) OkresnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce sleduje odbornou
zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k okresnõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ. Na zaÂkladeÏ svyÂch poznatkuÊ zpracovaÂvaÂ posudky a jineÂ podklady pro hodnocenõÂ jejich odborneÂ zpuÊsobilosti.
§ 13i
ZjistõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, zÏe staÂtnõÂ zaÂstupce zavineÏneÏ porusÏil povinnost
staÂtnõÂho zaÂstupce nebo zÏe svyÂm chovaÂnõÂm nebo jednaÂnõÂm ohrozil duÊveÏru v cÏinnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
anebo jõÂm snõÂzÏil vaÂzÏnost a duÊstojnost funkce staÂtnõÂho
zaÂstupce, podaÂ naÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu;5) naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podaÂ teÂzÏ, je-li
staÂtnõÂ zaÂstupce nezpuÊsobilyÂ k vyÂkonu funkce podle
§ 26 odst. 1.
§ 13j
OrgaÂny spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ postupujõÂ
prÏi vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti v soucÏinnosti se zaÂjmovyÂmi
organizacemi staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ, s nimizÏ projednaÂvajõÂ
zejmeÂna
a) naÂvrhy zaÂkonuÊ, ktereÂ se podstatneÏ dotyÂkajõÂ puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a zpuÊsobu jejõÂho
vyÂkonu,
b) zaÂsadnõÂ opatrÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se organizace staÂtnõÂho

) ZaÂkon cÏ. 7/2002 Sb., o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech soudcuÊ a staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.
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zastupitelstvõÂ, postavenõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a vyÂkonu spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
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§ 14
(1) Ministerstva a jineÂ staÂtnõÂ orgaÂny, orgaÂny
uÂzemnõÂ samospraÂvy, jakozÏ i orgaÂny profesnõÂ a zaÂjmoveÂ
samospraÂvy jsou povinny staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ prÏi
vyÂkonu jeho puÊsobnosti v konkreÂtnõÂ veÏci bez pruÊtahuÊ
zapuÊjcÏovat spisy a doklady. StaÂtnõÂ zaÂstupci majõÂ praÂvo
v mezõÂch vyÂkonu puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ do
zapuÊjcÏenyÂch spisuÊ a dokladuÊ nahlõÂzÏet a porÏizovat z nich
opisy a vyÂpisy.
(2) Ministerstva a jineÂ staÂtnõÂ orgaÂny, orgaÂny
uÂzemnõÂ samospraÂvy, jakozÏ i orgaÂny profesnõÂ a zaÂjmoveÂ
samospraÂvy jsou povinny bez pruÊtahuÊ vyhoveÏt dozÏaÂdaÂnõÂm staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ cÏineÏnyÂm v mezõÂch jeho
puÊsobnosti a podaÂvat mu potrÏebnaÂ vysveÏtlenõÂ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, prÏõÂslusÏõÂ za
vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ.5a)
(3) Povinnosti podle odstavcuÊ 1 a 2 se vztahujõÂ i na
praÂvnickeÂ osoby; na fyzickeÂ osoby se vztahujõÂ v rozsahu, ve ktereÂm je jim zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
sveÏrÏen vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy nebo ve ktereÂm vykonaÂvajõÂ
podnikatelskou cÏinnost.
(4) Soudy jsou povinny umozÏnit staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ prÏi vyÂkonu jeho puÊsobnosti nahlõÂzÏet do soudnõÂch spisuÊ a porÏizovat si z nich opisy a vyÂpisy. Pokud
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ prÏi vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti pozÏaÂdaÂ
soud o zapuÊjcÏenõÂ spisu, soud muÊzÏe jeho zÏaÂdost odmõÂtnout, jen pokud tomu braÂnõÂ zaÂvazÏneÂ duÊvody.
(5) UstanovenõÂmi odstavcuÊ 1 azÏ 4 nejsou dotcÏeny
povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ, ochrana obchodnõÂho tajemstvõÂ ani ochrana zaÂkonem ulozÏeneÂ nebo

5a

uznaneÂ povinnosti mlcÏenlivosti.5b) Za zaÂkonem uznanou povinnost mlcÏenlivosti se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
nepovazÏuje takovaÂ povinnost, jejõÂzÏ rozsah nenõÂ vymezen zaÂkonem, ale vyplyÂvaÂ z praÂvnõÂho uÂkonu ucÏineÏneÂho
na zaÂkladeÏ zaÂkona.
§ 15
(1) Pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak,
je kazÏdyÂ povinen dostavit se na vyÂzvu ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ a podat zde potrÏebneÂ vysveÏtlenõÂ. O obsahu
vysveÏtlenõÂ a o pruÊbeÏhu tohoto uÂkonu se sepõÂsÏe zaÂznam.
(2) VysveÏtlenõÂ nelze pozÏadovat o okolnostech tyÂkajõÂcõÂch se utajovanyÂch skutecÏnostõÂ chraÂneÏnyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem od toho, kdo je povinen je
zachovat v tajnosti, nebo od toho, kdo by vysveÏtlenõÂm
porusÏil jinou zaÂkonem ulozÏenou nebo uznanou povinnost mlcÏenlivosti, ledazÏe byl teÏchto povinnostõÂ zprosÏteÏn tõÂm, kdo je k tomu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu opraÂvneÏn.
(3) VysveÏtlenõÂ muÊzÏe odeprÏõÂt osoba, kteraÂ by tõÂm
sebe nebo osobu blõÂzkou5c) vystavila nebezpecÏõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ. StaÂtnõÂ zaÂstupce je opraÂvneÏn duÊvodnost
odeprÏenõÂ prÏezkoumat, pokud takovyÂ postup nenõÂ v rozporu s uÂcÏelem, pro kteryÂ je vysveÏtlenõÂ pozÏadovaÂno.
(4) Kdo se dostavõÂ na vyÂzvu podle odstavce 1, maÂ
naÂrok na naÂhradu vyÂdajuÊ za podmõÂnek a ve vyÂsÏi stanovenyÂch praÂvnõÂmi prÏedpisy o cestovnõÂch naÂhradaÂch a na
naÂhradu prokaÂzaneÂho usÏleÂho vyÂdeÏlku (daÂle jen ¹naÂhradaª). NaÂhradu poskytuje staÂt prostrÏednictvõÂm staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ktereÂ vyÂzvu vydalo. NaÂrok na naÂhradu nemaÂ ten, kdo byl staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm vyzvaÂn k podaÂnõÂ vysveÏtlenõÂ v duÊsledku vlastnõÂho protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ nebo vyÂhradneÏ v osobnõÂm zaÂjmu.
(5) NaÂrok na naÂhradu zanikaÂ, pokud nebyl uplatneÏn ve lhuÊteÏ 3 dnuÊ osobou, kteraÂ se ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ na vyÂzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom
musõÂ byÂt tato osoba poucÏena.
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 5 se nepouzÏijõÂ, pokud se na postup staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ prÏi pozÏadovaÂnõÂ
vysveÏtlenõÂ vztahuje zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.5d)

) NaprÏõÂklad § 15 odst. 9 zaÂkona cÏ. 48/1997 Sb., o verÏejneÂm zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 242/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 2/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 127/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 225/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 18/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
cÏ. 167/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.
5b
) NaprÏõÂklad § 24 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 302/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 315/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 255/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 59/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 323/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 242/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 159/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 227/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 271/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/2001 Sb., a § 7 zaÂkona cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch
opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 15/
/1998 Sb. a zaÂkona cÏ. 159/2000 Sb.
5c
) § 116 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
5d

) NaprÏõÂklad trestnõÂ rÏaÂd.
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§ 16
(1) Tomu, kdo bez dostatecÏneÂ omluvy nevyhovõÂ
vyÂzveÏ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ podle § 15 odst. 1, muÊzÏe
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu azÏ do
vyÂsÏe 50 000 KcÏ, poprÏõÂpadeÏ muÊzÏe narÏõÂdit jeho prÏedvedenõÂ. PorÏaÂdkovou pokutu je mozÏno ulozÏit opakovaneÏ.
(2) Proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ porÏaÂdkoveÂ pokuty
je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost, kteraÂ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. StõÂzÏnost lze podat u staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ktereÂ porÏaÂdkovou pokutu ulozÏilo, ve lhuÊteÏ 3 dnuÊ od dorucÏenõÂ põÂsemneÂho rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty. JestlizÏe staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ stõÂzÏnosti samo nevyhovõÂ, prÏedlozÏõÂ ji bezodkladneÏ k rozhodnutõÂ nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu
zastupitelstvõÂ nebo nejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci, ulozÏilo-li porÏaÂdkovou pokutu NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ.
(3) Na oznamovaÂnõÂ rozhodnutõÂ o porÏaÂdkoveÂ pokuteÏ, beÏh lhuÊt, urcÏenõÂ naÂlezÏitostõÂ põÂsemneÂho vyhotovenõÂ takoveÂho rozhodnutõÂ, rozhodovaÂnõÂ o stõÂzÏnosti
proti neÏmu a na prÏedvedenõÂ osoby se jinak uzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ trestnõÂho rÏaÂdu.
(4) PravomocneÂ rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ porÏaÂdkoveÂ
pokuty je vykonatelneÂ uplynutõÂm lhuÊty k plneÏnõÂ. VyÂkon rozhodnutõÂ provede na naÂvrh staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ktereÂ o ulozÏenõÂ pokuty rozhodlo v prvnõÂm stupni,
soud podle obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu. VyÂnos pokut je
prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky.
(5) NevyhovõÂ-li vyÂzveÏ podle § 15 odst. 1 prÏõÂslusÏnõÂk ozbrojenyÂch sil nebo ozbrojeneÂho sboru v cÏinneÂ
sluzÏbeÏ, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ muÊzÏe prÏenechat jeho kaÂzenÏskeÂ potrestaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu veliteli, naÂcÏelnõÂku nebo
rÏediteli. NevyhovõÂ-li takoveÂ vyÂzveÏ osoba, kteraÂ je ve
vazbeÏ nebo ve vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody, staÂtnõÂ
zastupitelstvõÂ ji muÊzÏe prÏenechat rÏediteli veÏznice nebo
vazebnõÂ veÏznice k ulozÏenõÂ porÏaÂdkoveÂho opatrÏenõÂ nebo
ke kaÂzenÏskeÂmu potrestaÂnõÂ. PrÏõÂslusÏnyÂ velitel, naÂcÏelnõÂk
nebo rÏeditel je povinen o vyÂsledku staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
vyrozumeÏt. ObdobneÏ se postupuje v prÏõÂpadeÏ osob,
ktereÂ podleÂhajõÂ kaÂrneÂ odpoveÏdnosti podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 16a
PrÏijõÂmaÂnõÂ a vyrÏizovaÂnõÂ podaÂnõÂ
(1) PodaÂnõÂ se posuzuje podle jeho obsahu; lze je
ucÏinit põÂsemneÏ, telegraficky, telefaxem, daÂlnopisem,
prostrÏedky elektronickeÂ posÏty nebo uÂstneÏ do protokolu.
(2) Z podaÂnõÂ musõÂ byÂt patrno, kdo je podaÂvaÂ,
v jakeÂ veÏci, jakeÂ jsou jeho duÊvody a cÏeho se ten, kdo
je ucÏinil, po staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ domaÂhaÂ. NemaÂ-li
podaÂnõÂ neÏkterou z uvedenyÂch naÂlezÏitostõÂ a nenõÂ-li ani
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po upozorneÏnõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ tõÂm, kdo podaÂnõÂ
ucÏinil, doplneÏno, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ je bez opatrÏenõÂ
zalozÏõÂ. AnonymnõÂ podaÂnõÂ se prÏesÏetrÏujõÂ jen tehdy, pokud obsahujõÂ dostatecÏneÂ uÂdaje pro to, aby jejich obsah
bylo mozÏno proveÏrÏit; jinak se podaÂnõÂ bez opatrÏenõÂ zalozÏõÂ.
(3) NenõÂ-li k vyrÏõÂzenõÂ podaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, jemuzÏ bylo podaÂnõÂ ucÏineÏno, a z obsahu
podaÂnõÂ vyplyÂvaÂ, zÏe k jeho vyrÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏneÂ jineÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, postoupõÂ podaÂnõÂ tomuto staÂtnõÂmu
zastupitelstvõÂ a toho, kdo podaÂnõÂ podal, o tom vyrozumõÂ.
(4) NenõÂ-li vyrÏõÂzenõÂ podaÂnõÂ v puÊsobnosti staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ a k jeho vyrÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ jinyÂ staÂtnõÂ
orgaÂn, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, jemuzÏ bylo ucÏineÏno, neprodleneÏ podaÂnõÂ zasÏle tomu, kdo je ucÏinil, a vyrozumõÂ ho
podle povahy veÏci o tom, na koho se maÂ obraÂtit. JestlizÏe z obsahu podaÂnõÂ prÏõÂslusÏnost nevyplyÂvaÂ a jeho obsah zjevneÏ nesouvisõÂ s cÏinnostõÂ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ o tom vyrozumõÂ toho, kdo podaÂnõÂ
ucÏinil, a podaÂnõÂ zalozÏõÂ.
(5) Obsahuje-li podaÂnõÂ potrÏebneÂ naÂlezÏitosti a jeho
vyrÏõÂzenõÂ je v puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, jemuzÏ
bylo ucÏineÏno, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ jeho duÊvodnost prÏezkoumaÂ. ZjistõÂ-li porusÏenõÂ zaÂkona nebo jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu, prÏijme v raÂmci sveÂ puÊsobnosti prÏõÂslusÏnaÂ
opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.
(6) Po prÏezkoumaÂnõÂ duÊvodnosti podaÂnõÂ je staÂtnõÂ
zastupitelstvõÂ povinno o zpuÊsobu vyrÏõÂzenõÂ vyrozumeÏt
nejpozdeÏji do 2 meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ podaÂnõÂ nebo jeho
vraÂcenõÂ vysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm toho, kdo je
ucÏinil; tuto lhuÊtu lze prÏekrocÏit jen tehdy, pokud v jejõÂm
pruÊbeÏhu nelze zõÂskat podklady potrÏebneÂ pro vyrÏõÂzenõÂ
podaÂnõÂ, o tom je potrÏeba toho, kdo podaÂnõÂ ucÏinil, põÂsemneÏ vyrozumeÏt.
(7) NenõÂ-li ten, kdo podaÂnõÂ ucÏinil, se zpuÊsobem
vyrÏõÂzenõÂ spokojen, muÊzÏe pozÏaÂdat o prÏezkoumaÂnõÂ vyrÏõÂzenõÂ podaÂnõÂ nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, jehozÏ
rozhodnutõÂ v teÂzÏe veÏci je konecÏneÂ. O tom je trÏeba toho,
kdo podaÂnõÂ podal, vzÏdy poucÏit. Pokud zÏaÂdost o prÏezkoumaÂnõÂ postupu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ obsahuje
noveÂ skutecÏnosti, jezÏ by samy o sobeÏ nebo ve spojenõÂ
s jinyÂmi mohly oduÊvodnit jineÂ posouzenõÂ veÏci, nejblõÂzÏe
vysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ vraÂtõÂ veÏc nizÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu
zastupitelstvõÂ k opeÏtovneÂmu prÏezkoumaÂnõÂ.
(8) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 7 se nepouzÏijõÂ na
podaÂnõÂ cÏineÏnaÂ staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.5e)

) NaprÏõÂklad trestnõÂ rÏaÂd, zaÂkon cÏ. 85/1990 Sb., o praÂvu peticÏnõÂm, zaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 101/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 159/2000 Sb.

§ 16b
StõÂzÏnosti
(1) KazÏdyÂ je opraÂvneÏn podat stõÂzÏnost na pruÊtahy
prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nebo na nevhodneÂ chovaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
(2) K vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti je prÏõÂslusÏnyÂ vedoucõÂ staÂtnõÂ
zaÂstupce, kteryÂ je nadrÏõÂzen staÂtnõÂmu zaÂstupci, proti
neÏmuzÏ stõÂzÏnost smeÏrÏuje; je teÂzÏ prÏõÂslusÏnyÂ k vyrÏõÂzenõÂ
stõÂzÏnosti smeÏrÏujõÂcõÂ proti zameÏstnanci staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, v jehozÏ cÏele stojõÂ. K vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti smeÏrÏujõÂcõÂ
proti nejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci je prÏõÂslusÏnyÂ ministr
spravedlnosti. StõÂzÏnost se podaÂvaÂ u toho, kdo je prÏõÂslusÏnyÂ k jejõÂmu vyrÏõÂzenõÂ.
(3) Ten, kdo je prÏõÂslusÏnyÂ k vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti, je
povinen prÏesÏetrÏit skutecÏnosti ve stõÂzÏnosti uvedeneÂ; vyzÏaduje-li to rÏaÂdneÂ prosÏetrÏenõÂ stõÂzÏnosti, vyslechne steÏzÏovatele, osoby, proti nimzÏ stõÂzÏnost smeÏrÏuje, poprÏõÂpadeÏ
pozÏaÂdaÂ o vyjaÂdrÏenõÂ dalsÏõÂ osoby, ktereÂ mohou prÏispeÏt
k objasneÏnõÂ veÏci. Pokud byla stõÂzÏnost shledaÂna duÊvodnou nebo cÏaÂstecÏneÏ duÊvodnou, sdeÏlõÂ steÏzÏovateli v raÂmci
vyrozumeÏnõÂ o vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti, jakaÂ opatrÏenõÂ byla prÏijata pro odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch zaÂvad.
(4) Je-li v teÂzÏe veÏci podaÂna stejnyÂm steÏzÏovatelem
dalsÏõÂ stõÂzÏnost, anizÏ by obsahovala noveÂ skutecÏnosti,
stõÂzÏnost se bez dalsÏõÂho sÏetrÏenõÂ zalozÏõÂ a steÏzÏovatel se
jizÏ nevyrozumõÂvaÂ; na to je trÏeba steÏzÏovatele v odpoveÏdi
na prÏedchozõÂ stõÂzÏnost upozornit.
(5) Na podaÂvaÂnõÂ a vyrÏizovaÂnõÂ stõÂzÏnostõÂ se jinak
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ upravujõÂcõÂ podaÂnõÂ staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ s tõÂm, zÏe k prÏezkoumaÂnõÂ vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti je
prÏõÂslusÏnyÂ vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce nadrÏõÂzenyÂ vedoucõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci, kteryÂ stõÂzÏnost vyrÏizoval, a pokud stõÂzÏnost vyrÏizoval nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce nebo
ministerstvo, ministr spravedlnosti.
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 staÂtnõÂ
obcÏan CÏeskeÂ republiky, kteryÂ je zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm, bezuÂhonnyÂ, ke dni jmenovaÂnõÂ dosaÂhl veÏku
nejmeÂneÏ 25 let, zõÂskal vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ studiem
magisterskeÂho studijnõÂho programu v oblasti praÂva na
vysokeÂ sÏkole v CÏeskeÂ republice,5f) uÂspeÏsÏneÏ slozÏil zaÂveÏrecÏnou zkousÏku, jeho moraÂlnõÂ vlastnosti daÂvajõÂ zaÂruku, zÏe bude funkci rÏaÂdneÏ zastaÂvat, a souhlasõÂ se svyÂm
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jmenovaÂnõÂm do funkce staÂtnõÂho zaÂstupce 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.
(4) PodmõÂnku bezuÂhonnosti nesplnÏuje ten, kdo
byl pravomocneÏ odsouzen za trestnyÂ cÏin, jestlizÏe se
na neÏj podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nebo rozhodnutõÂ prezidenta republiky nehledõÂ, jako by nebyl
odsouzen.
§ 18
(1) Funkce staÂtnõÂho zaÂstupce vznikaÂ jmenovaÂnõÂm.
(2) StaÂtnõÂho zaÂstupce jmenuje na naÂvrh nejvysÏsÏõÂho
staÂtnõÂho zaÂstupce ministr spravedlnosti na dobu cÏasoveÏ
neomezenou.
(3) StaÂtnõÂ zaÂstupce sklaÂdaÂ po sveÂm jmenovaÂnõÂ do
rukou ministra spravedlnosti tento slib: ¹Slibuji na
svou cÏest a sveÏdomõÂ, zÏe budu prÏi ochraneÏ verÏejneÂho
Â stavou a zaÂkony
zaÂjmu postupovat vzÏdy v souladu s U
CÏeskeÂ republiky, jakozÏ i mezinaÂrodnõÂmi smlouvami,
jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, budu respektovat lidskaÂ praÂva, zaÂkladnõÂ svobody a lidskou duÊstojnost a zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, ktereÂ se dozvõÂm v souvislosti s vyÂkonem funkce staÂtnõÂho zaÂstupce, a to i po
skoncÏenõÂ vyÂkonu teÂto funkce. PrÏi vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce i v soukromeÂm zÏivoteÏ budu chraÂnit duÊstojnost sveÂho povolaÂnõÂ.ª OdeprÏenõÂ slibu nebo slozÏenõÂ
slibu s vyÂhradou maÂ za naÂsledek zaÂnik funkce staÂtnõÂho
zaÂstupce.
(4) PracovnõÂ pomeÏr staÂtnõÂho zaÂstupce se zaklaÂdaÂ
k CÏeskeÂ republice jmenovaÂnõÂm do funkce staÂtnõÂho zaÂstupce a vznikaÂ po slozÏenõÂ slibu podle odstavce 3
dnem, kteryÂ je stanoven k naÂstupu vyÂkonu teÂto funkce.
NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, vykonaÂvaÂ praÂva a povinnosti z pracovnõÂho pomeÏru staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ,
k neÏmuzÏ je staÂtnõÂ zaÂstupce prÏideÏlen k vyÂkonu funkce.
(5) PracovnõÂ pomeÏr staÂtnõÂho zaÂstupce koncÏõÂ dnem
zaÂniku funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
(6) PracovnõÂ pomeÏr staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ se rÏõÂdõÂ zaÂkonõÂkem praÂce, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(7) PlatoveÂ pomeÏry staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ upravuje
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

) § 46 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 147/2001 Sb.
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PrÏideÏlenõÂ k vyÂkonu funkce a jeho zmeÏny

§ 19a

§ 19

(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe byÂt v zaÂjmu rÏaÂdneÂho zajisÏteÏnõÂ uÂkoluÊ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ se svyÂm souhlasem
docÏasneÏ prÏideÏlen k vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce
k jineÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ na dobu nejdeÂle 3 let
nebo k jineÂmu orgaÂnu nebo organizaci na dobu nejdeÂle
jednoho roku. StaÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe byÂt se svyÂm souhlasem v zaÂjmu vyuzÏitõÂ zkusÏenostõÂ nebo prohloubenõÂ
odbornyÂch znalostõÂ docÏasneÏ prÏideÏlen k ministerstvu
nebo k JusticÏnõÂ akademii na dobu nejdeÂle jednoho
roku.

(1) StaÂtnõÂho zaÂstupce prÏideÏlõÂ k vyÂkonu funkce
k urcÏiteÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ ministr spravedlnosti na zaÂkladeÏ jeho prÏedchozõÂho souhlasu. DodatecÏneÂ odvolaÂnõÂ tohoto souhlasu maÂ za naÂsledek zaÂnik
funkce, nelze-li staÂtnõÂho zaÂstupce s jeho souhlasem prÏideÏlit k jineÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ.
(2) Ministr spravedlnosti muÊzÏe staÂtnõÂho zaÂstupce
prÏelozÏit s jeho souhlasem nebo na jeho zÏaÂdost k jineÂmu
staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ teÂhozÏ nebo vysÏsÏõÂho stupneÏ; nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ
nizÏsÏõÂho stupneÏ muÊzÏe ministr spravedlnosti prÏelozÏit
staÂtnõÂho zaÂstupce jen na jeho zÏaÂdost. ZÏaÂdost o prÏelozÏenõÂ
podaÂvaÂ staÂtnõÂ zaÂstupce prostrÏednictvõÂm nejvysÏsÏõÂho
staÂtnõÂho zaÂstupce, kteryÂ k zÏaÂdosti prÏipojõÂ sveÂ stanovisko. StaÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe azÏ do dne rozhodnutõÂ ministra spravedlnosti o zmeÏneÏ sveÂho prÏideÏlenõÂ zÏaÂdost vzõÂt
zpeÏt. PrÏi prÏeklaÂdaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ vysÏsÏõÂho stupneÏ se prÏihlõÂzÏõÂ teÂzÏ k hodnocenõÂ
jejich odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) Nelze-li rÏaÂdnyÂ vyÂkon puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ zajistit postupem podle odstavcuÊ 1 a 2,
muÊzÏe ministr spravedlnosti po vyjaÂdrÏenõÂ vedoucõÂho
staÂtnõÂho zaÂstupce staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, k neÏmuzÏ je
staÂtnõÂ zaÂstupce prÏideÏlen, prÏelozÏit staÂtnõÂho zaÂstupce
i bez jeho souhlasu nebo zÏaÂdosti k jineÂmu staÂtnõÂmu
zastupitelstvõÂ, dojde-li zaÂkonem ke zmeÏneÏ v organizaci
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nebo zmeÏneÏ obvoduÊ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ.
(4) Podle odstavce 3 lze staÂtnõÂho zaÂstupce prÏelozÏit
pouze k jineÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ teÂhozÏ stupneÏ
v raÂmci obvodu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ o jeden stupenÏ
vysÏsÏõÂho anebo ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ o jeden stupenÏ
nizÏsÏõÂmu v raÂmci obvodu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, k neÏmuzÏ je staÂtnõÂ zaÂstupce prÏideÏlen k vyÂkonu funkce. PrÏelozÏit staÂtnõÂho zaÂstupce podle odstavce 3 lze pouze
do 6 meÏsõÂcuÊ od uÂcÏinnosti zaÂkona, kteryÂ zaklaÂdaÂ duÊvod
pro toto rozhodnutõÂ; z teÂhozÏ duÊvodu nelze staÂtnõÂho
zaÂstupce prÏelozÏit opakovaneÏ. PrÏi prÏeklaÂdaÂnõÂ podle odstavce 3 se prÏihleÂdne takeÂ k osobnõÂm a rodinnyÂm pomeÏruÊm staÂtnõÂho zaÂstupce a k hodnocenõÂ jeho odborneÂ
zpuÊsobilosti.
(5) StaÂtnõÂmu zaÂstupci, kteryÂ byl prÏelozÏen k vyÂkonu funkce k jineÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ podle
odstavce 3, zuÊstaÂvaÂ zachovaÂn plat, kteryÂ by mu jinak
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu prÏõÂslusÏel, pokud
mu prÏelozÏenõÂm nevznikne naÂrok na plat vysÏsÏõÂ.
(6) Proti rozhodnutõÂ ministra spravedlnosti podle
odstavce 3 lze podat podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5g) opravnyÂ prostrÏedek k NejvysÏsÏõÂmu soudu.
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) § 250l a naÂsl. obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.

(2) O docÏasneÂm prÏideÏlenõÂ k jineÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ rozhoduje vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce staÂtnõÂho
zastupitelstvõÂ, ktereÂ je ve vztahu k obeÏma prÏõÂslusÏnyÂm
staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ. V prÏõÂpadeÏ docÏasneÂho prÏideÏlenõÂ k NejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ
rozhoduje nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce. V ostatnõÂch prÏõÂpadech rozhoduje ministr spravedlnosti po projednaÂnõÂ
s nejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem a v prÏõÂpadeÏ docÏasneÂho
prÏideÏlenõÂ k jineÂmu orgaÂnu nebo organizaci teÂzÏ na zaÂkladeÏ jejich souhlasu nebo zÏaÂdosti. SoucÏaÂstõÂ rozhodnutõÂ
je i urcÏenõÂ doby docÏasneÂho prÏideÏlenõÂ, kterou nelze bez
souhlasu staÂtnõÂho zaÂstupce prodluzÏovat.
(3) StaÂtnõÂ zaÂstupce docÏasneÏ prÏideÏlenyÂ k jineÂmu
staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ maÂ po dobu prÏideÏlenõÂ praÂvo na
a) zajisÏteÏnõÂ prÏimeÏrÏeneÂho ubytovaÂnõÂ na naÂklady staÂtu
v sõÂdle staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, ke ktereÂmu byl docÏasneÏ prÏideÏlen, nelze-li po neÏm opraÂvneÏneÏ pozÏadovat, aby denneÏ konal k vyÂkonu funkce u tohoto
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ cestu z mõÂsta sveÂho bydlisÏteÏ,
b) naÂhradu za pouzÏõÂvaÂnõÂ jineÂho nezÏ sluzÏebnõÂho silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla k cesteÏ z mõÂsta sveÂho
bydlisÏteÏ ke staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ, k neÏmuzÏ byl
docÏasneÏ prÏideÏlen, a zpeÏt, bylo-li to dohodnuto;
vyÂsÏe teÂto naÂhrady se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy upravujõÂcõÂmi naÂhrady za pouzÏõÂvaÂnõÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel prÏi pracovnõÂch cestaÂch konanyÂch zameÏstnanci v pracovnõÂm pomeÏru,
c) naÂhradu prokaÂzanyÂch jõÂzdnõÂch vyÂdajuÊ vynalozÏenyÂch na cestu z mõÂsta sveÂho bydlisÏteÏ ke staÂtnõÂmu
zastupitelstvõÂ, k neÏmuzÏ byl docÏasneÏ prÏideÏlen,
a zpeÏt, nemaÂ-li za vykonanou cestu praÂvo na naÂhradu podle põÂsmena b).
(4) UstanovenõÂ odstavce 3 platõÂ obdobneÏ, byl-li
staÂtnõÂ zaÂstupce podle tohoto zaÂkona docÏasneÏ prÏideÏlen
k ministerstvu, k JusticÏnõÂ akademii nebo k jineÂmu
orgaÂnu anebo organizaci v CÏeskeÂ republice.
§ 20
PracovnõÂ pohotovost
(1) StaÂtnõÂmu zaÂstupci muÊzÏe byÂt vedoucõÂm staÂtnõÂm
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zaÂstupcem narÏõÂzena pracovnõÂ pohotovost v rozsahu
nejvyÂsÏe 600 hodin v kalendaÂrÏnõÂm roce k plneÏnõÂ uÂkoluÊ,
k nimzÏ je staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ podle zaÂkona prÏõÂslusÏneÂ,
pokud jejich provedenõÂ nesnese odkladu. PrÏi narÏizovaÂnõÂ pracovnõÂ pohotovosti vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce
dbaÂ na rovnomeÏrneÂ zatõÂzÏenõÂ vsÏech staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.
(2) Po dobu pracovnõÂ pohotovosti je staÂtnõÂ zaÂstupce povinen zdrzÏovat se podle rozhodnutõÂ vedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce na pracovisÏti, v mõÂsteÏ bydlisÏteÏ
nebo na jineÂm vhodneÂm mõÂsteÏ.
§ 21
ZaÂnik funkce staÂtnõÂho zaÂstupce
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

(1) Funkce staÂtnõÂho zaÂstupce zanikaÂ dnem
ve ktereÂm meÏl staÂtnõÂ zaÂstupce slozÏit slib, pokud
slozÏenõÂ slibu odeprÏel nebo jej slozÏil s vyÂhradou,
ve ktereÂm po sveÂm jmenovaÂnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce dodatecÏneÏ odvolal souhlas s prvyÂm prÏideÏlenõÂm, pokud ho nelze s jeho souhlasem prÏideÏlit k jineÂmu
staÂtnõÂmu zastupitelstvõÂ,
k neÏmuzÏ staÂtnõÂ zaÂstupce pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky,
k neÏmuzÏ byl staÂtnõÂ zaÂstupce jmenovaÂn soudcem,
zvolen poslancem nebo senaÂtorem Parlamentu
CÏeskeÂ republiky anebo cÏlenem zastupitelstva
uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku,
k neÏmuzÏ staÂtnõÂmu zaÂstupci vznikla funkce ve verÏejneÂ spraÂveÏ,
31. prosince kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ staÂtnõÂ zaÂstupce dosaÂhne veÏku 65 let,
uÂmrtõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce nebo dnem praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ o jeho prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho.

(2) Funkce staÂtnõÂho zaÂstupce daÂle zanikaÂ dnem
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
a) kteryÂm byl staÂtnõÂ zaÂstupce zbaven zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo kteryÂm byla jeho zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm omezena,
b) kteryÂm byl staÂtnõÂ zaÂstupce odsouzen pro trestnyÂ
cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ nebo odsouzen k nepodmõÂneÏneÂmu trestu odneÏtõÂ svobody pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ z nedbalosti,
c) kteryÂm bylo zjisÏteÏno, zÏe staÂtnõÂ zaÂstupce je z duÊvodu uvedeneÂho v § 26 odst. 1 nezpuÊsobilyÂ k vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce,
d) kteryÂm bylo zjisÏteÏno, zÏe staÂtnõÂ zaÂstupce nenõÂ odborneÏ zpuÊsobilyÂ vykonaÂvat funkci,
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e) o ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ odvolaÂnõÂ z funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
(3) StaÂtnõÂ zaÂstupce se muÊzÏe vzdaÂt funkce põÂsemnyÂm oznaÂmenõÂm ministru spravedlnosti; funkce staÂtnõÂho zaÂstupce zanikaÂ uplynutõÂm 2 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ
naÂsledujõÂcõÂch po meÏsõÂci, v neÏmzÏ oznaÂmenõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce o tom, zÏe se funkce staÂtnõÂho zaÂstupce vzdaÂvaÂ,
bylo ministru spravedlnosti dorucÏeno.
§ 22
DocÏasneÂ zprosÏteÏnõÂ vyÂkonu funkce
(1) Ministr spravedlnosti docÏasneÏ zprostõÂ vyÂkonu
funkce staÂtnõÂho zaÂstupce, byl-li docÏasneÏ prÏideÏlen k ministerstvu nebo JusticÏnõÂ akademii podle § 19a odst. 1,
a to na dobu tohoto docÏasneÂho prÏideÏlenõÂ.
(2) Ministr spravedlnosti muÊzÏe docÏasneÏ zprostit
vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce,
a) kteryÂ je trestneÏ stõÂhaÂn, a to do pravomocneÂho
skoncÏenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ,
b) je-li kaÂrneÏ stõÂhaÂn a bylo navrzÏeno jeho odvolaÂnõÂ
z funkce, a to na dobu do pravomocneÂho skoncÏenõÂ
kaÂrneÂho stõÂhaÂnõÂ,
c) bylo-li z duÊvodu uvedeneÂho v § 26 odst. 1 zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ o jeho nezpuÊsobilosti vykonaÂvat
funkci staÂtnõÂho zaÂstupce, a to na dobu do pravomocneÂho skoncÏenõÂ tohoto rÏõÂzenõÂ.
(3) K docÏasneÂmu zprosÏteÏnõÂ vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce dojde dnem, v neÏmzÏ bylo staÂtnõÂmu zaÂstupci dorucÏeno rozhodnutõÂ o docÏasneÂm zprosÏteÏnõÂ,
nenõÂ-li v rozhodnutõÂ uveden den pozdeÏjsÏõÂ.
(4) Po dobu docÏasneÂho zprosÏteÏnõÂ vyÂkonu funkce
podle odstavce 1 prÏõÂslusÏõÂ staÂtnõÂmu zaÂstupci jeho dosavadnõÂ plat podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.5h)
Â ST SEDMA
Â
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§ 23
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce vyÂkonem sveÂ funkce zajisÏt'uje
puÊsobnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ; jõÂm provedeneÂ
uÂkony jsou povazÏovaÂny za uÂkony staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
(2) OdpoveÏdnost za sÏkodu zpuÊsobenou nezaÂkonnyÂm rozhodnutõÂm nebo nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm postupem staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.5i)

) ZaÂkon cÏ. 201/1997 Sb., o platu a neÏkteryÂch dalsÏõÂch naÂlezÏitostech staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 143/1992
Sb., o platu a odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost v rozpocÏtovyÂch a neÏkteryÂch dalsÏõÂch organizacõÂch a orgaÂnech, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 14/2002 Sb.
5i
) ZaÂkon cÏ. 82/1998 Sb.
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§ 24
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce je prÏi vyÂkonu sveÂ funkce povinen odpoveÏdneÏ plnit sveÂ uÂkoly a respektovat prÏitom
zaÂsady, ktereÂ zaÂkon pro cÏinnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
stanovõÂ; zejmeÂna je povinen postupovat sveÏdomiteÏ, odpoveÏdneÏ, nestranneÏ, spravedliveÏ a bez zbytecÏnyÂch pruÊtahuÊ. JakyÂkoli vneÏjsÏõÂ zaÂsah nebo jinyÂ vliv, jehozÏ duÊsledkem by mohlo byÂt porusÏenõÂ neÏktereÂ z teÏchto povinnostõÂ, musõÂ odmõÂtnout.
(2) StaÂtnõÂ zaÂstupce je prÏi vyÂkonu sveÂ funkce, ve
sveÂm osobnõÂm zÏivoteÏ i prÏi vyÂkonu svyÂch politickyÂch
praÂv povinen vystrÏõÂhat se vsÏeho, co by mohlo vzbuzovat duÊvodneÂ pochybnosti o dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ
uvedenyÂch v odstavci 1, ohrozit vaÂzÏnost funkce staÂtnõÂho zaÂstupce nebo vaÂzÏnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ
anebo ohrozit duÊveÏru v nestrannyÂ vyÂkon puÊsobnosti
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nebo staÂtnõÂho zaÂstupce. StaÂtnõÂ
zaÂstupce zejmeÂna
a) ve vyÂkonu sveÂ funkce se nesmõÂ nechat ovlivnit zaÂjmy politickyÂch stran, verÏejnyÂm mõÂneÏnõÂm nebo
sdeÏlovacõÂmi prostrÏedky,
b) svoji funkci musõÂ vykonaÂvat nezaujateÏ a bez ekonomickyÂch, sociaÂlnõÂch, rasovyÂch, etnickyÂch, sexuaÂlnõÂch, naÂbozÏenskyÂch nebo jinyÂch prÏedsudkuÊ
a ve vztahu k osobaÂm, s nimizÏ prÏi vyÂkonu sveÂ
funkce jednaÂ, se musõÂ zdrzÏet projevuÊ osobnõÂch
sympatiõÂ, naÂklonnosti nebo negativnõÂch postojuÊ,
c) nesmõÂ umozÏnit, aby funkce staÂtnõÂho zaÂstupce byla
zneuzÏita k prosazovaÂnõÂ soukromyÂch zaÂjmuÊ,
d) musõÂ odpoveÏdneÏ prÏistupovat ke spraÂveÏ vlastnõÂho
majetku i majetku, jehozÏ spraÂva mu byla sveÏrÏena,
uzavõÂrat jen takoveÂ zaÂvazky, jejichzÏ plneÏnõÂ nenõÂ na
uÂjmu rÏaÂdneÂho vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce,
a svoje financÏnõÂ zaÂlezÏitosti usporÏaÂdat tak, aby jich
nemohlo byÂt vyuzÏõÂvaÂno k neprÏõÂpustneÂmu ovlivnÏovaÂnõÂ jeho osoby v souvislosti s vyÂkonem funkce
staÂtnõÂho zaÂstupce,
e) nesmõÂ puÊsobit jako rozhodce nebo zprostrÏedkovatel rÏesÏenõÂ praÂvnõÂho sporu, zastupovat uÂcÏastnõÂky
soudnõÂho rÏõÂzenõÂ nebo puÊsobit jako zmocneÏnec posÏkozeneÂho nebo zuÂcÏastneÏneÂ osoby v soudnõÂm
nebo spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ, s vyÂjimkou zaÂkonneÂho zastoupenõÂ nebo prÏõÂpaduÊ, ve kteryÂch takovyÂ postup
umozÏnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, anebo prÏõÂpaduÊ,
v nichzÏ puÊjde o zastupovaÂnõÂ dalsÏõÂho uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ je uÂcÏastnõÂkem i saÂm staÂtnõÂ zaÂstupce.
(3) StaÂtnõÂ zaÂstupce je povinen se soustavneÏ vzdeÏlaÂvat a prohlubovat sveÂ znalosti pro rÏaÂdnyÂ vyÂkon
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funkce. ZejmeÂna je povinen uÂcÏastnit se odborneÂho
vzdeÏlaÂvaÂnõÂ v JusticÏnõÂ akademii, odborneÂ prÏõÂpravy organizovaneÂ staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm a podrobit se zaÂkonem stanovenyÂm zpuÊsobem hodnocenõÂ a posouzenõÂ
svyÂch odbornyÂch znalostõÂ a veÏdomostõÂ.
(4) StaÂtnõÂ zaÂstupce je povinen zachovaÂvat naÂlezÏitou uÂctu k ostatnõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcuÊm, jinyÂm osobaÂm
vykonaÂvajõÂcõÂm praÂvnickeÂ povolaÂnõÂ, k ostatnõÂm zameÏstnancuÊm staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a dalsÏõÂm osobaÂm, s nimizÏ prÏi vyÂkonu sveÂ funkce jednaÂ; je povinen zejmeÂna
zdrzÏet se neprÏimeÏrÏeneÂ verÏejneÂ kritiky staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a vyÂkonu jeho puÊsobnosti, jinyÂch staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ, soudcuÊ, advokaÂtuÊ a notaÂrÏuÊ.
(5) StaÂtnõÂ zaÂstupce prÏispõÂvaÂ svyÂmi znalostmi
a schopnostmi prÏi odborneÂ prÏõÂpraveÏ a prÏi odborneÂm
vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ, soudcuÊ, praÂvnõÂch a justicÏnõÂch cÏekateluÊ a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a souduÊ organizovaneÂm JusticÏnõÂ akademiõÂ, ministerstvem, staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm nebo soudy. NebraÂnõÂ-li tomu jeho povinnosti prÏi vyÂkonu funkce, muÊzÏe
staÂtnõÂ zaÂstupce prÏispõÂvat svyÂmi znalostmi teÂzÏ prÏi odborneÂ prÏõÂpraveÏ zejmeÂna advokaÂtuÊ a advokaÂtnõÂch koncipientuÊ.
(6) StaÂtnõÂ zaÂstupce nesmõÂ zastaÂvat zÏaÂdnou jinou
placenou funkci ani vykonaÂvat jinou vyÂdeÏlecÏnou cÏinnost s vyÂjimkou spraÂvy vlastnõÂho majetku a cÏinnosti
veÏdeckeÂ, pedagogickeÂ, literaÂrnõÂ, publicistickeÂ, umeÏleckeÂ, prÏekladatelskeÂ a cÏinnosti v poradnõÂch orgaÂnech
ministerstva, vlaÂdy a v orgaÂnech komor Parlamentu,5j)
za prÏedpokladu, zÏe tyto cÏinnosti jsou slucÏitelneÂ s pozÏadavky na rÏaÂdnyÂ vyÂkon funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
(7) Pokud byl staÂtnõÂ zaÂstupce poveÏrÏen jednotlivyÂm uÂkonem spraÂvy staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, je povinen
sveÏrÏenyÂ uÂkon odpoveÏdneÏ vykonat.
§ 25
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce je povinen zachovat mlcÏenlivost o veÏcech, o kteryÂch se dozveÏdeÏl v souvislosti s vyÂkonem sveÂ funkce, a to i po skoncÏenõÂ vyÂkonu funkce
staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) Pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak,5k) muÊzÏe staÂtnõÂho zaÂstupce zprostit mlcÏenlivosti
z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce; nejvysÏsÏõÂho
staÂtnõÂho zaÂstupce zprosÏt'uje povinnosti mlcÏenlivosti
ministr spravedlnosti.

) § 49 odst. 6 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ
pravidla).
5k
) NaprÏõÂklad § 46 odst. 5 põÂsm. h) zaÂkona cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 164/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 18/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 363/2000
Sb.
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§ 26
NezpuÊsobilost k vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce
(1) StaÂtnõÂ zaÂstupce nenõÂ zpuÊsobilyÂ k vyÂkonu
funkce staÂtnõÂho zaÂstupce, jestlizÏe
a) mu neprÏõÂznivyÂ zdravotnõÂ stav dlouhodobeÏ nedovoluje vykonaÂvat funkci staÂtnõÂho zaÂstupce,
b) byl pravomocneÏ odsouzen za trestnyÂ cÏin a takoveÂ
odsouzenõÂ nevedlo k zaÂniku funkce staÂtnõÂho zaÂstupce, jestlizÏe cÏin, za kteryÂ byl odsouzen, svou
povahou zpochybnÏuje duÊveÏryhodnost jeho dalsÏõÂho setrvaÂnõÂ ve funkci staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) StaÂtnõÂ zaÂstupce nenõÂ rovneÏzÏ zpuÊsobilyÂ k vyÂkonu funkce staÂtnõÂho zaÂstupce, jestlizÏe rÏaÂdnyÂ vyÂkon
funkce znemozÏnÏuje jeho nedostatecÏnaÂ odbornaÂ zpuÊsobilost.
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§ 27
StaÂtnõÂ zaÂstupce je odpoveÏdnyÂ za kaÂrneÂ provineÏnõÂ.
§ 28
KaÂrnyÂm provineÏnõÂm je zavineÏneÂ porusÏenõÂ povinnostõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce, zavineÏneÂ chovaÂnõÂ nebo jednaÂnõÂ
staÂtnõÂho zaÂstupce, jõÂmzÏ ohrozÏuje duÊveÏru v cÏinnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ nebo snizÏuje vaÂzÏnost a duÊstojnost
funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
§ 29
OdpoveÏdnost staÂtnõÂho zaÂstupce za kaÂrneÂ provineÏnõÂ zanikaÂ, nebyl-li do 2 let od jeho spaÂchaÂnõÂ podaÂn
naÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ.
§ 30
(1) Za kaÂrneÂ provineÏnõÂ lze staÂtnõÂmu zaÂstupci ulozÏit podle zaÂvazÏnosti kaÂrneÂho provineÏnõÂ neÏktereÂ z teÏchto
kaÂrnyÂch opatrÏenõÂ:
a) duÊtku,
b) snõÂzÏenõÂ platu azÏ o 25 % na dobu nejdeÂle 6 meÏsõÂcuÊ
a prÏi opeÏtovneÂm kaÂrneÂm provineÏnõÂ, jehozÏ se staÂtnõÂ
zaÂstupce dopustil v dobeÏ prÏed zahlazenõÂm kaÂrneÂho postihu, na dobu nejdeÂle 1 roku,
c) odvolaÂnõÂ z funkce.
(2) Od ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ lze upustit, pokud projednaÂnõÂ kaÂrneÂho provineÏnõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce je
postacÏujõÂcõÂ.
(3) DrobneÂ nedostatky a poklesky muÊzÏe vedoucõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce staÂtnõÂmu zaÂstupci põÂsemneÏ vytknout,
anizÏ by podal naÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ.

§ 31
KaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ se staÂtnõÂmi zaÂstupci upravuje zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.5)
§ 32
Podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu uvedeneÂho
v § 31 se postupuje takeÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe
a) staÂtnõÂmu zaÂstupci neprÏõÂznivyÂ zdravotnõÂ stav dlouhodobeÏ nedovoluje vykonaÂvat jeho funkci [§ 26
odst. 1 põÂsm. a)],
b) staÂtnõÂ zaÂstupce byl pravomocneÏ odsouzen za
trestnyÂ cÏin a takoveÂ odsouzenõÂ nevedlo k zaÂniku
funkce, jestlizÏe cÏin, za kteryÂ byl staÂtnõÂ zaÂstupce
odsouzen, svou povahou zpochybnÏuje duÊveÏryhodnost jeho dalsÏõÂho setrvaÂnõÂ ve funkci staÂtnõÂho
zaÂstupce [§ 26 odst. 1 põÂsm. b)].
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HodnocenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
§ 32a
(1) OdbornaÂ zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce ke krajskyÂm a okresnõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm se zhodnotõÂ,
jakmile uplyne doba 36 meÏsõÂcuÊ od jejich naÂstupu do
funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) OdbornaÂ zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce k vrchnõÂm
staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm nebo k NejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu
zastupitelstvõÂ, jakozÏ i staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏideÏlenyÂch
nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce ke krajskyÂm
a okresnõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm, u nichzÏ uplynula
od naÂstupu do funkce staÂtnõÂho zaÂstupce doba uvedenaÂ
v odstavci 1, se hodnotõÂ vzÏdy po uplynutõÂ 60 meÏsõÂcuÊ od
naÂstupu do funkce nebo od prÏedchozõÂho zhodnocenõÂ
jejich odborneÂ zpuÊsobilosti.
(3) Do dob uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 se zapocÏõÂtaÂvaÂ dovolenaÂ na zotavenou. NevykonaÂval-li staÂtnõÂ
zaÂstupce svou funkci z duÊvodu prÏekaÂzÏek v praÂci na
jeho straneÏ nebo omluveneÂ neprÏõÂtomnosti v praÂci
anebo z jinyÂch vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ, zapocÏõÂtaÂvajõÂ se mu
do dob uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 nejvyÂsÏe v rozsahu
3 meÏsõÂcuÊ v kalendaÂrÏnõÂm roce; tyto doby vsÏak lze tõÂmto
zpuÊsobem prodlouzÏit nejdeÂle o 24 meÏsõÂcuÊ.
(4) PrÏi hodnocenõÂ se prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k odbornyÂm
znalostem, pracovnõÂm vyÂsledkuÊm, organizacÏnõÂm
schopnostem a charakterovyÂm vlastnostem staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ, poznatkuÊm z provaÂdeÏnõÂ dohledu, jakozÏ i k cÏinnostem, ktereÂ staÂtnõÂ zaÂstupci vykonaÂvajõÂ nad raÂmec
beÏzÏnyÂch pracovnõÂch povinnostõÂ k zajisÏteÏnõÂ uÂkoluÊ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ. OdbornaÂ zpuÊsobilost staÂtnõÂho zaÂ-
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stupce se hodnotõÂ zejmeÂna podle naÂsledujõÂcõÂch hledisek:
a) jakaÂ je uÂrovenÏ znalostõÂ zaÂkonuÊ a jinyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ pouzÏityÂch prÏi cÏinnosti staÂtnõÂho zaÂstupce,
b) jakaÂ je schopnost aplikovat jeho veÏdomosti a znalosti prÏi cÏinnosti staÂtnõÂho zaÂstupce,
c) jakaÂ je uÂrovenÏ teoretickyÂch znalostõÂ a znalosti judikatury vztahujõÂcõÂ se k cÏinnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
d) jakaÂ je jeho schopnost organizovat svoji praÂci
a cÏinnost staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
e) zda vykonaÂvaÂ publikacÏnõÂ, veÏdeckou a pedagogickou cÏinnost a jakou,
f) jakeÂ jsou vyÂsledky odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho
zaÂstupce, a to prÏedevsÏõÂm na zaÂkladeÏ zpraÂvy o vyÂsledcõÂch jeho odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ vypracovaneÂ
JusticÏnõÂ akademiõÂ.
(5) OdbornaÂ zpuÊsobilost staÂtnõÂho zaÂstupce muÊzÏe
byÂt vyhodnocena jako vyÂtecÏnaÂ, vyhovujõÂcõÂ nebo nevyhovujõÂcõÂ.
§ 32b
(1) Odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ hodnotõÂ
a) krajskyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, jde-li o staÂtnõÂho zaÂstupce
krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a okresnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ v jeho obvodu,
b) vrchnõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, jde-li o staÂtnõÂho zaÂstupce
vrchnõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
c) nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, jde-li o staÂtnõÂho zaÂstupce
NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
(2) VedoucõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce hodnotõÂ jemu
nadrÏõÂzenyÂ vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce; nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce hodnocenõÂ nepodleÂhaÂ.
(3) OdbornaÂ zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ musõÂ
byÂt prÏõÂslusÏnyÂmi vedoucõÂmi staÂtnõÂmi zaÂstupci zhodnocena nejpozdeÏji do 3 meÏsõÂcuÊ po uplynutõÂ dob uvedenyÂch v § 32a odst. 1 a 2, nebraÂnõÂ-li tomu vaÂzÏneÂ duÊvody.
S vyhodnocenõÂm sveÂ odborneÂ zpuÊsobilosti musõÂ byÂt
staÂtnõÂ zaÂstupce seznaÂmen nejpozdeÏji do 15 dnuÊ poteÂ,
co bylo prÏõÂslusÏnyÂm vedoucõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem uzavrÏeno.
(4) Byla-li odbornaÂ zpuÊsobilost staÂtnõÂho zaÂstupce
vyhodnocena jako nevyhovujõÂcõÂ, prÏõÂslusÏnyÂ vedoucõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce nejpozdeÏji do 1 meÏsõÂce ode dne, kdy
bylo hodnocenõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce uzavrÏeno, podaÂ naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho
zaÂstupce podle § 32d.
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(2) Rada maÂ 9 cÏlenuÊ a tvorÏõÂ ji staÂtnõÂ zaÂstupce NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, zvolenyÂ staÂtnõÂmi zaÂstupci NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, daÂle staÂtnõÂ
zaÂstupce, zvolenyÂ staÂtnõÂmi zaÂstupci kazÏdeÂho z vrchnõÂch
staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ z jejich rÏad, a 2 staÂtnõÂ zaÂstupci
urcÏenõÂ losem ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ navrzÏenyÂch krajskyÂmi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi; cÏleny Rady jsou daÂle
soudce, navrzÏenyÂ Soudcovskou radou NejvysÏsÏõÂho
soudu, advokaÂt, navrzÏenyÂ CÏeskou advokaÂtnõÂ komorou,
a 2 odbornõÂci z oblasti trestnõÂho praÂva, navrzÏenõÂ deÏkany praÂvnickyÂch fakult vysokyÂch sÏkol se sõÂdlem
v CÏeskeÂ republice.
(3) NemuÊzÏe-li se cÏlen Rady zuÂcÏastnit jejõÂho jednaÂnõÂ, zastupuje ho jeho naÂhradnõÂk. NaÂhradnõÂky jsou za
cÏlena Rady zvoleneÂho ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ NejvysÏsÏõÂho
staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a za cÏleny Rady zvoleneÂ ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ vrchnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci zvolenõÂ teÏmito orgaÂny obdobneÏ jako cÏlenoveÂ
Rady, za staÂtnõÂ zaÂstupce krajskyÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ dalsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci navrzÏenõÂ krajskyÂmi staÂtnõÂmi
zastupitelstvõÂmi v porÏadõÂ urcÏeneÂm losem, za soudce
dalsÏõÂ soudce navrzÏenyÂ Soudcovskou radou NejvysÏsÏõÂho
soudu, za advokaÂta CÏeskou advokaÂtnõÂ komorou navrzÏenyÂ advokaÂt, a za odbornõÂky z oblasti trestnõÂho
praÂva dalsÏõÂ odbornõÂci navrzÏenõÂ deÏkany praÂvnickyÂch fakult vysokyÂch sÏkol se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice.
(4) CÏlenoveÂ a naÂhradnõÂci Rady ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, cÏlenoveÂ a naÂhradnõÂci Rady ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ vrchnõÂch staÂtnõÂch
zastupitelstvõÂ a staÂtnõÂ zaÂstupci navrhovanõÂ do Rady
krajskyÂmi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi jsou voleni shromaÂzÏdeÏnõÂmi staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ teÏchto staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ v rovnyÂch, prÏõÂmyÂch a tajnyÂch volbaÂch. Volit, byÂt
voleni a podaÂvat naÂvrhy na cÏleny a naÂhradnõÂky Rady
majõÂ praÂvo vsÏichni staÂtnõÂ zaÂstupci prÏideÏlenõÂ nebo prÏelozÏenõÂ k vyÂkonu funkce na staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ, na
neÏmzÏ jsou volby konaÂny. KazÏdyÂ staÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe
hlasovat pouze pro jednoho z navrzÏenyÂch kandidaÂtuÊ.
(5) Ve volbaÂch konanyÂch shromaÂzÏdeÏnõÂm staÂtnõÂch
zaÂstupcuÊ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a shromaÂzÏdeÏnõÂmi staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ vrchnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ je staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ zõÂskal nejveÏtsÏõÂ pocÏet hlasuÊ,
zvolen cÏlenem Rady a staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ se umõÂstil
na naÂsledujõÂcõÂm mõÂsteÏ, je zvolen jeho naÂhradnõÂkem. Ve
volbaÂch konanyÂch shromaÂzÏdeÏnõÂmi staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
krajskyÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ je navrzÏen za cÏlena
Rady staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ zõÂskal nejveÏtsÏõÂ pocÏet hlasuÊ.
V prÏõÂpadeÏ rovnosti hlasuÊ se rozhodne o porÏadõÂ losem.

§ 32c
Rada pro odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ

(6) ShromaÂzÏdeÏnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ k volbaÂm
cÏlenuÊ a naÂhradnõÂkuÊ Rady svolaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ vedoucõÂ
staÂtnõÂ zaÂstupce na zaÂkladeÏ termõÂnu konaÂnõÂ voleb stanoveneÂho ministerstvem.

(1) Rada pro odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ (daÂle jen ¹Radaª) rozhoduje o naÂvrzõÂch na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.

(7) NaÂmitky proti platnosti voleb podle odstavcuÊ 4 a 5 mohou byÂt podaÂny do skoncÏenõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ svolaneÂho k provedenõÂ volby; o naÂ-
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mitkaÂch rozhodne s konecÏnou platnostõÂ toto shromaÂzÏdeÏnõÂ, jakyÂkoliv prÏezkum jeho rozhodnutõÂ je vyloucÏen.
(8) CÏleny Rady a jejich naÂhradnõÂky z rÏad soudcuÊ,
advokaÂtuÊ a odbornõÂkuÊ z oblasti praÂva jmenuje ministr
spravedlnosti na naÂvrh trestnõÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho
soudu, CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory nebo praÂvnickyÂch fakult vysokyÂch sÏkol se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky; cÏleny Rady a jejich naÂhradnõÂky z rÏad staÂtnõÂch
zaÂstupcuÊ navrzÏenyÂch krajskyÂmi staÂtnõÂmi zastupitelstvõÂmi jmenuje na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ jõÂm provedeneÂho
losovaÂnõÂ. OdbornõÂci z oblasti trestnõÂho praÂva, ktereÂ navrhujõÂ za cÏleny Rady a jejich naÂhradnõÂky deÏkani praÂvnickyÂch fakult vysokyÂch sÏkol se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice, nesmõÂ byÂt soucÏasneÏ soudci, staÂtnõÂmi zaÂstupci
nebo advokaÂty.

§ 32e
Ï
(1) Clen Rady a jeho naÂhradnõÂk jsou vyloucÏeni
z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ veÏci, jestlizÏe se zrÏetelem
na pomeÏr ke staÂtnõÂmu zaÂstupci, o jehozÏ odbornou zpuÊsobilost jde, nebo k zaÂstupcuÊm uÂcÏastnõÂkuÊ je tu duÊvod
pochybovat o jejich nepodjatosti.

(9) FunkcÏnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ Rady a jejich naÂhradnõÂkuÊ trvaÂ 3 roky od jejich zvolenõÂ nebo jmenovaÂnõÂ.

(1) PrÏi posuzovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho
zaÂstupce Rada zkoumaÂ uÂrovenÏ jeho teoretickyÂch veÏdomostõÂ, znalost zaÂkonuÊ a jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
znalost judikatury publikovaneÂ ve SbõÂrce soudnõÂch
rozhodnutõÂ a stanovisek a ve SbõÂrce naÂlezuÊ a usnesenõÂ
UÂstavnõÂho soudu, schopnost aplikovat veÏdomosti
a znalosti prÏi vyÂkonu puÊsobnosti staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, publikacÏnõÂ, veÏdeckou a pedagogickou cÏinnost
a dalsÏõÂ okolnosti vypovõÂdajõÂcõÂ o tom, zda maÂ dostatecÏneÂ
odborneÂ znalosti a veÏdomosti potrÏebneÂ k vyÂkonu
funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.

(10) StaÂtnõÂ zaÂstupce zvolenyÂ za cÏlena Rady ze
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ NejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ je
prÏedsedou Rady. StaÂtnõÂ zaÂstupci zvolenõÂ za cÏleny Rady
ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ vrchnõÂch staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ
jsou mõÂstoprÏedsedy Rady. NaÂhradnõÂkuÊm neprÏõÂslusÏõÂ vykonaÂvat tyto funkce.
(11) Rada muÊzÏe jednat a rozhodovat za prÏõÂtomnosti nejmeÂneÏ 7 svyÂch cÏlenuÊ nebo jejich naÂhradnõÂkuÊ.
CÏlena Rady, kteryÂ se nemuÊzÏe z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ uÂcÏastnit projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci, zastupuje jeho naÂhradnõÂk. K prÏijetõÂ rozhodnutõÂ je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ nebo jejich naÂhradnõÂkuÊ. CÏlenoveÂ Rady a jejich naÂhradnõÂci jsou si
prÏi rozhodovaÂni rovni.
(12) CÏlenoveÂ Rady a jejich naÂhradnõÂci jsou prÏi vyÂkonu funkce v RadeÏ nezaÂvislõÂ a jsou prÏi rozhodovaÂnõÂ
vaÂzaÂni pouze praÂvnõÂm rÏaÂdem CÏeskeÂ republiky. Jsou
povinni rozhodovat bez pruÊtahuÊ, nestranneÏ a spravedliveÏ a pouze na zaÂkladeÏ skutecÏnostõÂ zjisÏteÏnyÂch v souladu
se zaÂkonem.
(13) Funkce cÏlena nebo naÂhradnõÂka cÏlena Rady
zanikaÂ dnem, kdy cÏlen nebo naÂhradnõÂk prÏestal splnÏovat
prÏedpoklady pro zvolenõÂ, navrzÏenõÂ nebo jmenovaÂnõÂ do
teÂto funkce.
Ï õÂzenõÂ ve veÏcech odborneÂ zpuÊsobilosti
R
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
§ 32d
Ï õÂzenõÂ se zahajuje jen na naÂvrh podanyÂ prÏõÂ(1) R
slusÏnyÂm vedoucõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem (§ 32b odst. 1
a 2) za podmõÂnek uvedenyÂch v § 32b odst. 4.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou
a) staÂtnõÂ zaÂstupce, o jehozÏ odbornou zpuÊsobilost jde,
b) ministr spravedlnosti,
c) vedoucõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, kteryÂ podal naÂvrh.
(3) UÂcÏastnõÂci mohou byÂt v rÏõÂzenõÂ zastoupeni.

(2) O vyloucÏenõÂ cÏlena Rady nebo jeho naÂhradnõÂka
rozhoduje Rada; cÏlen Rady nebo jeho naÂhradnõÂk, jehozÏ
se rozhodovaÂnõÂ o vyloucÏenõÂ tyÂkaÂ, nehlasuje.
(3) VyloucÏeneÂho cÏlena Rady zastupuje jeho naÂhradnõÂk. Byl-li vyloucÏen takeÂ naÂhradnõÂk, Rada veÏc projednaÂ a rozhodne bez jeho prÏõÂtomnosti.
§ 32f

(2) Odbornou zpuÊsobilost staÂtnõÂho zaÂstupce Rada
posuzuje na zaÂkladeÏ hodnocenõÂ jeho odborneÂ zpuÊsobilosti vypracovaneÂho prÏõÂslusÏnyÂm vedoucõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem (§ 32a a 32b), zhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ jeho odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ zpracovaneÂho JusticÏnõÂ akademiõÂ,
poznatkuÊ z provaÂdeÏnõÂ dohledu a dalsÏõÂch duÊkazuÊ, pomocõÂ kteryÂch mohou byÂt rozhodnaÂ hlediska sveÏdcÏõÂcõÂ
o odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce objasneÏna.
(3) Nejsou-li doklady a duÊkazy uvedeneÂ v odstavci 2 prÏilozÏeny k naÂvrhu, Rada si je od prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ vyzÏaÂdaÂ.
(4) Je-li to trÏeba, provede Rada nebo jejõÂ prÏedseda
anebo poveÏrÏenyÂ cÏlen potrÏebnaÂ sÏetrÏenõÂ.
(5) NaÂvrh na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti, jakozÏ i doklady a duÊkazy uvedeneÂ v odstavci 3 a vyÂsledky
sÏetrÏenõÂ podle odstavce 4 musõÂ byÂt dorucÏeny staÂtnõÂmu
zaÂstupci a ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm do jejich vlastnõÂch rukou, ledazÏe je sami RadeÏ prÏedlozÏili.
(6) ZpeÏtvzetõÂ naÂvrhu podaneÂho podle § 32a nenõÂ
prÏõÂpustneÂ, ledazÏe byl naÂvrh podaÂn prÏedcÏasneÏ nebo po
jeho podaÂnõÂ zanikla staÂtnõÂmu zaÂstupci jeho funkce.
§ 32g
(1) K projednaÂnõÂ veÏci Rada narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ prÏedvolaÂ uÂcÏastnõÂky, jejich zaÂstupce a vsÏechny, jejichzÏ prÏõÂtomnosti je trÏeba. PrÏedvolaÂnõÂ je trÏeba uÂcÏastnõÂkuÊm dorucÏit põÂsemneÏ do vlastnõÂch rukou nejmeÂneÏ
10 dnuÊ prÏedem. Ministra spravedlnosti a vedoucõÂho
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staÂtnõÂho zaÂstupce lze prÏedvolat teÂzÏ telefonicky, telegraficky nebo telefaxem.

Ï õÂzenõÂ ve veÏcech odborneÂ zpuÊsobilosti
R
staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏed soudem
§ 32i

(2) JednaÂnõÂ Rady jsou neverÏejnaÂ.
(3) V neprÏõÂtomnosti staÂtnõÂho zaÂstupce, o jehozÏ
odbornou zpuÊsobilost jde, lze veÏc projednat jen tehdy,
odmõÂtne-li se k jednaÂnõÂ dostavit nebo nedostavõÂ-li se
k jednaÂnõÂ bez vcÏasneÂ a duÊvodneÂ omluvy.
(4) PrÏi jednaÂnõÂ Rada provede potrÏebneÂ duÊkazy.
StaÂtnõÂho zaÂstupce lze vyslechnout jen k obsahu provedenyÂch duÊkazuÊ a jen jestlizÏe s tõÂm souhlasõÂ.
(5) Po skoncÏenõÂ jednaÂnõÂ majõÂ uÂcÏastnõÂci a jejich zaÂstupci praÂvo se vyjaÂdrÏit k veÏci. Jako poslednõÂmu se
udeÏlõÂ slovo staÂtnõÂmu zaÂstupci.
(6) Na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ dokazovaÂnõÂ a vsÏeho, co
v rÏõÂzenõÂ vysÏlo najevo, Rada rozhodne, zda staÂtnõÂ zaÂstupce je, cÏi nenõÂ odborneÏ zpuÊsobilyÂ.
(7) Rada rozhoduje po poradeÏ; kromeÏ cÏlenuÊ Rady,
naÂhradnõÂkuÊ zastupujõÂcõÂch cÏleny Rady a zapisovatele
nesmõÂ byÂt nikdo jinyÂ poradeÏ prÏõÂtomen.
(8) HlasovaÂnõÂ Rady rÏõÂdõÂ jejõÂ prÏedseda nebo ho zastupujõÂcõÂ mõÂstoprÏedseda. MladsÏõÂ cÏlenoveÂ (naÂhradnõÂci)
hlasujõÂ prÏed starsÏõÂmi, prÏedseda nebo ho zastupujõÂcõÂ
mõÂstoprÏedseda hlasuje poslednõÂ.
(9) RozhodnutõÂ Rady se dorucÏuje uÂcÏastnõÂkuÊm do
vlastnõÂch rukou; opravneÂ prostrÏedky nejsou prÏõÂpustneÂ.
(10) RozhodnutõÂ Rady podle odstavce 6 nabyÂvaÂ
praÂvnõÂ moci marnyÂm uplynutõÂm lhuÊty stanoveneÂ pro
podaÂnõÂ naÂvrhu NejvysÏsÏõÂmu soudu na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce. SkoncÏilo-li rÏõÂzenõÂ
prÏed NejvysÏsÏõÂm soudem odmõÂtnutõÂm naÂvrhu nebo zastavenõÂm rÏõÂzenõÂ, nabyÂvaÂ rozhodnutõÂ Rady praÂvnõÂ moci
dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu o odmõÂtnutõÂ naÂvrhu nebo o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ.
§ 32h
(1) VyÂkon funkce cÏlena Rady a uÂcÏast jeho naÂhradnõÂka na jednaÂnõÂ Rady se povazÏujõÂ za prÏekaÂzÏku v praÂci
z duÊvoduÊ jineÂho uÂkonu v obecneÂm zaÂjmu.5l)) CÏlen
Rady a jeho naÂhradnõÂk majõÂ praÂvo na naÂhradu vyÂdajuÊ
v souvislosti s vyÂkonem funkce a na odmeÏnu za vyÂkon
funkce v rozsahu a za podmõÂnek, ktereÂ ministerstvo
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou.
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, platõÂ pro rÏõÂzenõÂ prÏed Radou prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ spraÂvnõÂho rÏaÂdu.5m)

5l
5m
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UÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ prÏed Radou, kteryÂ nesouhlasõÂ
s rozhodnutõÂm Rady ve veÏci odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce, muÊzÏe podat u NejvysÏsÏõÂho soudu naÂvrh
na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce.
§ 32j
(1) NaÂvrh na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
staÂtnõÂho zaÂstupce projednaÂ a rozhodne o neÏm NejvysÏsÏõÂ
soud v senaÂteÏ slozÏeneÂm z prÏedsedy a 4 soudcuÊ.
(2) KazÏdeÂ kolegium NejvysÏsÏõÂho soudu navrhne
prÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho soudu ze soudcuÊ zarÏazenyÂch
do kolegia 7 kandidaÂtuÊ do senaÂtu uvedeneÂho v odstavci 1. Z navrzÏenyÂch kandidaÂtuÊ jmenuje prÏedseda NejvysÏsÏõÂho soudu prÏedsedu senaÂtu, jeho zaÂstupce, cÏleny
senaÂtu a 4 naÂhradnõÂky; dbaÂ prÏitom, aby mezi cÏleny senaÂtu a naÂhradnõÂky byla rovnomeÏrneÏ zastoupena vsÏechna kolegia a aby zaÂstupcem prÏedsedy senaÂtu byl
soudce zarÏazenyÂ do jineÂho kolegia, nezÏ do ktereÂho patrÏõÂ prÏedseda senaÂtu. Soudce, kteryÂ je nebo v poslednõÂch
3 letech byl cÏlenem nebo naÂhradnõÂkem Rady, nesmõÂ byÂt
prÏedsedou senaÂtu, jeho zaÂstupcem, cÏlenem ani naÂhradnõÂkem senaÂtu.
(3) FunkcÏnõÂ obdobõÂ senaÂtu NejvysÏsÏõÂho soudu podle odstavce 1 trvaÂ 3 roky.
(4) JestlizÏe senaÂt provedl uÂkony v rÏõÂzenõÂ o odborneÂ
zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ prÏed uplynutõÂm sveÂho
funkcÏnõÂho obdobõÂ, rÏõÂzenõÂ dokoncÏõÂ, i kdyzÏ jeho funkcÏnõÂ
obdobõÂ jizÏ uplynulo.
§ 32k
(1) NaÂvrh na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
staÂtnõÂho zaÂstupce musõÂ byÂt podaÂn u NejvysÏsÏõÂho soudu
do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ põÂsemneÂho vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ Rady. ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty nelze prominout.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou ti, kdo jimi byli v rÏõÂzenõÂ
prÏed Radou.
§ 32l
(1) PrÏedseda senaÂtu NejvysÏsÏõÂho soudu po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ vyzÏaÂdaÂ neprodleneÏ spis Rady, kteraÂ je povinna jej neprodleneÏ prÏedlozÏit spolu se vsÏemi listinami,
kteryÂmi byl v rÏõÂzenõÂ prÏed Radou proveden duÊkaz.
(2) NejvysÏsÏõÂ soud naÂvrh na posouzenõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce odmõÂtne, jestlizÏe

) § 124 zaÂkonõÂku praÂce.
) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a) rÏõÂzenõÂ prÏed Radou bylo zastaveno v souladu se
zaÂkonem,
b) naÂvrh byl podaÂn opozÏdeÏneÏ,
c) naÂvrh podal ten, kdo k neÏmu nenõÂ opraÂvneÏn.
(3) Jako opozÏdeÏnyÂ nemuÊzÏe byÂt odmõÂtnut naÂvrh,
kteryÂ byl ve lhuÊteÏ odevzdaÂn orgaÂnu, kteryÂ maÂ povinnost jej NejvysÏsÏõÂmu soudu dorucÏit.
(4) O odmõÂtnutõÂ naÂvrhu podle odstavce 2 muÊzÏe
byÂt rozhodnuto bez narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ.
§ 32m
(1) DrÏõÂve nezÏ NejvysÏsÏõÂ soud o naÂvrhu na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce rozhodne,
muÊzÏe ten, kdo naÂvrh podal, jej vzõÂt zpeÏt.
(2) Je-li naÂvrh na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
vzat zpeÏt, NejvysÏsÏõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(3) O zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ muÊzÏe byÂt rozhodnuto bez
narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ.

§ 32p
(1) V rÏõÂzenõÂ ve veÏcech odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ NejvysÏsÏõÂ soud rozhoduje usnesenõÂm.
(2) UsnesenõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu, kteryÂm bylo rozhodnuto, zda staÂtnõÂ zaÂstupce je, cÏi nenõÂ odborneÏ zpuÊsobilyÂ, nahrazuje puÊvodnõÂ rozhodnutõÂ Rady.
(3) V usnesenõÂ NejvysÏsÏõÂ soud teÂzÏ rozhodne o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ.
(4) Proti usnesenõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu, jõÂmzÏ bylo
rozhodnuto ve veÏci odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce, nejsou prÏõÂpustneÂ opravneÂ prostrÏedky.
§ 32q
NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, pouzÏijõÂ se v rÏõÂzenõÂ
ve veÏcech odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂho zaÂstupce prÏed
NejvysÏsÏõÂm soudem prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ cÏaÂsti prvnõÂ
a trÏetõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.

§ 32n

Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
Â VNIÂ CÏEKATELEÂ A CÏEKATELSKA
Â PRAXE
PRA

(1) Nedojde-li k odmõÂtnutõÂ naÂvrhu nebo k zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ, dorucÏõÂ se naÂvrh ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ
do vlastnõÂch rukou a prÏedseda senaÂtu NejvysÏsÏõÂho
soudu narÏõÂdõÂ k projednaÂnõÂ veÏci jednaÂnõÂ.

§ 33
Ï
CekatelskaÂ praxe

(2) K jednaÂnõÂ se prÏedvolajõÂ uÂcÏastnõÂci, jejich zaÂstupci a vsÏichni, jejichzÏ prÏõÂtomnosti je trÏeba. PrÏedvolaÂnõÂ k jednaÂnõÂ je trÏeba uÂcÏastnõÂkuÊm dorucÏit põÂsemneÏ do
vlastnõÂch rukou nejmeÂneÏ 10 dnuÊ prÏedem.
(3) JednaÂnõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu ve veÏcech posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ jsou neverÏejnaÂ.
§ 32o

(1) CÏekatelskaÂ praxe je odbornou prÏõÂpravou praÂvnõÂch cÏekateluÊ na vyÂkon funkce staÂtnõÂho zaÂstupce. Doba
cÏekatelskeÂ praxe cÏinõÂ 36 meÏsõÂcuÊ, do teÂto doby se zapocÏõÂtaÂvaÂ doba dovoleneÂ na zotavenou cÏerpaneÂ v dobeÏ vyÂkonu cÏekatelskeÂ praxe. NevykonaÂvaÂ-li praÂvnõÂ cÏekatel
cÏekatelskou praxi z duÊvodu prÏekaÂzÏek v praÂci na jeho
straneÏ nebo jineÂ omluveneÂ neprÏõÂtomnosti v praÂci, zapocÏõÂtajõÂ se mu tyto doby do doby cÏekatelskeÂ praxe nejvyÂsÏe v rozsahu 70 pracovnõÂch dnuÊ v kazÏdeÂm roce jejõÂho
trvaÂnõÂ.

(3) UÂcÏastnõÂci mohou v rÏõÂzenõÂ navrhovat duÊkazy
azÏ do doby, nezÏ NejvysÏsÏõÂ soud o naÂvrhu rozhodne.
V rÏõÂzenõÂ prÏed NejvysÏsÏõÂm soudem mohou byÂt provedeny i takoveÂ duÊkazy, ktereÂ nebyly uÂcÏastnõÂky navrzÏeny
v rÏõÂzenõÂ prÏed Radou. Ke zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu veÏci
je NejvysÏsÏõÂ soud povinen proveÂst i jineÂ duÊkazy, nezÏ
byly uÂcÏastnõÂky navrzÏeny.

(2) Do doby cÏekatelskeÂ praxe se zapocÏte doba vyÂkonu funkce soudce a justicÏnõÂho cÏekatele, soudce
UÂstavnõÂho soudu, asistenta soudce UÂstavnõÂho soudu
nebo NejvysÏsÏõÂho soudu, praxe advokaÂta a advokaÂtnõÂho
koncipienta. Ministerstvo muÊzÏe na zÏaÂdost praÂvnõÂho cÏekatele zapocÏõÂtat do doby cÏekatelskeÂ praxe dobu jineÂ
praÂvnickeÂ cÏinnosti, jestlizÏe praÂvnõÂ cÏekatel zõÂskal za jejõÂho trvaÂnõÂ zkusÏenosti potrÏebneÂ pro vyÂkon funkce staÂtnõÂho zaÂstupce; takto zapocÏtenaÂ doba nesmõÂ prÏesahovat
24 meÏsõÂcuÊ.
(3) CÏekatelskaÂ praxe se vykonaÂvaÂ v pracovnõÂm
pomeÏru zalozÏeneÂm pracovnõÂ smlouvou. Za staÂt pracovnõÂ smlouvu s praÂvnõÂm cÏekatelem uzavõÂraÂ a v pracovneÏpraÂvnõÂch vztazõÂch za staÂt s praÂvnõÂm cÏekatelem jednaÂ
prÏõÂslusÏneÂ krajskeÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ.

(4) Na zaÂkladeÏ zjisÏteÏneÂho skutkoveÂho stavu veÏci
NejvysÏsÏõÂ soud rozhodne, zda staÂtnõÂ zaÂstupce je, cÏi nenõÂ
odborneÏ zpuÊsobilyÂ.

(4) Do pracovnõÂho pomeÏru praÂvnõÂho cÏekatele
muÊzÏe byÂt prÏijat a cÏekatelskou praxi muÊzÏe vykonaÂvat
ten, kdo splnÏuje prÏedpoklady pro jmenovaÂnõÂ staÂtnõÂm

(1) V rÏõÂzenõÂ prÏed NejvysÏsÏõÂm soudem platõÂ obdobneÏ § 32f odst. 1 azÏ 4 a § 32g odst. 3 azÏ 5.
(2) PrÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ skutkoveÂho stavu muÊzÏe NejvysÏsÏõÂ soud vychaÂzet teÂzÏ z duÊkazuÊ, ktereÂ byly provedeny
v rÏõÂzenõÂ prÏed Radou, jestlizÏe prÏi nich bylo postupovaÂno
v souladu se zaÂkonem. Ukazuje-li se to potrÏebneÂ, muÊzÏe
tyto duÊkazy zopakovat.
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zaÂstupcem, s vyÂjimkou veÏku, zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky a souhlasu s prÏideÏlenõÂm.
(5) PracovnõÂ pomeÏr s praÂvnõÂm cÏekatelem se sjednaÂvaÂ na dobu urcÏitou v trvaÂnõÂ 40 meÏsõÂcuÊ. NedosaÂhne-li
doba cÏekatelskeÂ praxe v dobeÏ trvaÂnõÂ tohoto pracovnõÂho
pomeÏru deÂlky 36 meÏsõÂcuÊ, lze s praÂvnõÂm cÏekatelem sjednat prodlouzÏenõÂ jeho pracovnõÂho pomeÏru o dobu potrÏebnou k dosazÏenõÂ teÂto deÂlky cÏekatelskeÂ praxe, nejdeÂle
vsÏak o 20 meÏsõÂcuÊ. PracovnõÂ pomeÏr se praÂvnõÂmu cÏekateli
s jeho souhlasem vzÏdy prodlouzÏõÂ o potrÏebnou dobu,
jestlizÏe nedosaÂhl dobu cÏekatelskeÂ praxe v trvaÂnõÂ 36 meÏsõÂcuÊ v duÊsledku plneÏnõÂ branneÂ povinnosti nebo pro neprÏõÂtomnost v praÂci z duÊvodu teÏhotenstvõÂ nebo peÂcÏe
o nezletileÂ dõÂteÏ.
(6) PraÂvnõÂ cÏekatel sklaÂdaÂ prÏi naÂstupu do praÂce do
rukou krajskeÂho staÂtnõÂho zaÂstupce tento slib: ¹Slibuji,
zÏe se budu rÏõÂdit praÂvnõÂm rÏaÂdem CÏeskeÂ republiky, sveÏdomiteÏ se prÏipravovat na vyÂkon funkce staÂtnõÂho zaÂstupce a zÏe si osvojõÂm zaÂsady etiky vyÂkonu funkce
staÂtnõÂho zaÂstupce.ª.
(7) PraÂvnõÂ cÏekatel je opraÂvneÏn provaÂdeÏt jednoducheÂ uÂkony staÂtnõÂho zaÂstupce nebo administrativnõÂ cÏinnost pod vedenõÂm staÂtnõÂho zaÂstupce nebo jineÂho odborneÂho zameÏstnance staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ.
(8) PraÂvnõÂ cÏekatel je povinen zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, o kteryÂch se dozveÏdeÏl prÏi vyÂkonu sveÂ
cÏinnosti, a to i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho pomeÏru praÂvnõÂho cÏekatele; povinnosti mlcÏenlivosti muÊzÏe praÂvnõÂho
cÏekatele zprostit ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ
zaÂstupce.
(9) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, rÏõÂdõÂ se pracovnõÂ pomeÏr praÂvnõÂho cÏekatele ustanovenõÂmi zaÂkonõÂku
praÂce.
§ 34
ZaÂveÏrecÏnaÂ zkousÏka
(1) Po ukoncÏenõÂ cÏekatelskeÂ praxe je praÂvnõÂ cÏekatel
povinen se podrobit zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏce, jejõÂmzÏ uÂcÏelem
je oveÏrÏit, zda maÂ potrÏebneÂ veÏdomosti a je naÂlezÏiteÏ odborneÏ prÏipraven k zastaÂvaÂnõÂ funkce staÂtnõÂho zaÂstupce.
(2) ZaÂveÏrecÏnaÂ zkousÏka se sklaÂdaÂ prÏed zkusÏebnõÂ
komisõÂ jmenovanou ministrem spravedlnosti. ZkusÏebnõÂ
komise maÂ 5 cÏlenuÊ a sklaÂdaÂ se ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ,
soudcuÊ, zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch na ministerstvu a dalsÏõÂch odbornõÂkuÊ praÂvnõÂ teorie a praxe.
(3) ZaÂveÏrecÏnaÂ zkousÏka se sklaÂdaÂ z põÂsemneÂ a uÂstnõÂ
cÏaÂsti. Je zameÏrÏena prÏedevsÏõÂm na odveÏtvõÂ praÂva, kteraÂ
staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ aplikuje prÏi vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti, a na praÂvnõÂ prÏedpisy, ktereÂ se vztahujõÂ k organizaci staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, souduÊ a k postavenõÂ a povinnostem staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ.
(4) Ministerstvo umozÏnõÂ praÂvnõÂmu cÏekateli na
jeho zÏaÂdost podanou prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏneÂho krajskeÂho staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ do konce prÏedposlednõÂho
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meÏsõÂce trvaÂnõÂ jeho pracovnõÂho pomeÏru vykonat zaÂveÏrecÏnou zkousÏku; den konaÂnõÂ zkousÏky urcÏõÂ po ukoncÏenõÂ
cÏekatelskeÂ praxe, nejpozdeÏji 1 tyÂden prÏed skoncÏenõÂm
pracovnõÂho pomeÏru. BraÂnõÂ-li praÂvnõÂmu cÏekateli ve vykonaÂnõÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky duÊlezÏitaÂ prÏekaÂzÏka, urcÏõÂ ministerstvo jinyÂ den konaÂnõÂ zkousÏky do 1 meÏsõÂce ode
dne, kdy se dozveÏdeÏlo, zÏe prÏekaÂzÏka odpadla; pracovnõÂ
pomeÏr praÂvnõÂho cÏekatele se v tomto prÏõÂpadeÏ s jeho souhlasem prodluzÏuje tak, aby skoncÏil uplynutõÂm tyÂdne
po dni, kteryÂ byl stanoven k vykonaÂnõÂ zaÂveÏrecÏneÂ
zkousÏky, nejdeÂle o 6 meÏsõÂcuÊ.
(5) PozÏaÂdaÂ-li praÂvnõÂ cÏekatel, kteryÂ neuspeÏl prÏi zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏce, prÏed skoncÏenõÂm pracovnõÂho pomeÏru
o jejõÂ opakovaÂnõÂ, umozÏnõÂ mu ministerstvo zaÂveÏrecÏnou
zkousÏku opakovat do 6 meÏsõÂcuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti; zaÂveÏrecÏnou zkousÏku lze opakovat pouze jednou. PracovnõÂ pomeÏr praÂvnõÂho cÏekatele se v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
s jeho souhlasem prodluzÏuje do dne, kteryÂ byl urcÏen
k vykonaÂnõÂ opakovaneÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky.
(6) PracovnõÂ pomeÏr praÂvnõÂho cÏekatele, kteryÂ slozÏil zaÂveÏrecÏnou zkousÏku, se s jeho souhlasem prodluzÏuje o 12 meÏsõÂcuÊ ode dne slozÏenõÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏky.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe se praÂvnõÂ cÏekatel stal staÂtnõÂm zaÂstupcem,
pracovnõÂ pomeÏr koncÏõÂ dnem jmenovaÂnõÂ do funkce.
(7) V dobeÏ trvaÂnõÂ pracovnõÂho pomeÏru podle odstavce 6 vykonaÂvaÂ praÂvnõÂ cÏekatel uÂkony podle § 33
odst. 7.
(8) Za zaÂveÏrecÏnou zkousÏku se povazÏuje teÂzÏ odbornaÂ justicÏnõÂ zkousÏka a advokaÂtnõÂ zkousÏka.
Â ST JEDENA
Â CTA
Â
CÏ A
Â VA
Â NIÂ
ODBORNEÂ VZDEÏLA
Â TNIÂCH ZA
Â STUPCU
Ê
STA
Â VNIÂCH CÏEKATELU
Ê
A PRA
§ 34a
(1) OdborneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a praÂvnõÂch cÏekateluÊ je zajisÏt'ovaÂno zejmeÂna prostrÏednictvõÂm
JusticÏnõÂ akademie.
(2) OdborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ v JusticÏnõÂ akademii se
zuÂcÏastnÏujõÂ
a) vsÏichni staÂtnõÂ zaÂstupci prÏideÏlenõÂ k vyÂkonu funkce
k vrchnõÂm, krajskyÂm a okresnõÂm staÂtnõÂm zastupitelstvõÂm,
b) staÂtnõÂ zaÂstupci prÏideÏlenõÂ nebo prÏelozÏenõÂ k vyÂkonu
funkce k vrchnõÂm, krajskyÂm a okresnõÂm staÂtnõÂm
zastupitelstvõÂm, kterÏõÂ vykonaÂvajõÂ funkci staÂtnõÂho
zaÂstupce deÂle nezÏ 3 roky, jestlizÏe byli Radou JusticÏnõÂ akademie zarÏazeni do vzdeÏlaÂvaÂnõÂ; do vzdeÏlaÂvaÂnõÂ musõÂ byÂt zarÏazeni, nebraÂnõÂ-li tomu vaÂzÏneÂ duÊvody, nejmeÂneÏ jednou za 5 let,
c) vsÏichni praÂvnõÂ cÏekateleÂ v raÂmci jejich cÏekatelskeÂ
praxe.

(3) Ze staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ uvedenyÂch v odstavci 2
põÂsm. b) se do vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nezarÏazujõÂ staÂtnõÂ zaÂstupci,
kterÏõÂ vykonaÂvajõÂ funkci vrchnõÂho nebo krajskeÂho staÂtnõÂho zaÂstupce anebo jejich naÂmeÏstka, kterÏõÂ dosaÂhli
veÏku 60 let nebo kterÏõÂ puÊsobõÂ na JusticÏnõÂ akademii jako
ucÏiteleÂ.
(4) OdborneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ na JusticÏnõÂ akademii trvaÂ
a) u staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ uvedenyÂch v odstavci 2
põÂsm. a) 2 roky,
b) u staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ uvedenyÂch v odstavci 2
põÂsm. b) 1 rok,
c) u praÂvnõÂch cÏekateluÊ po dobu cÏekatelskeÂ praxe.
(5) OdborneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a praÂvnõÂch cÏekateluÊ na JusticÏnõÂ akademii se ukoncÏuje zaÂveÏrecÏnou pracõÂ a jejõÂm zhodnocenõÂm.
(6) ZhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ
staÂtnõÂho zaÂstupce JusticÏnõÂ akademie sdeÏlõÂ hodnoceneÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci, prÏõÂslusÏneÂmu vedoucõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci, ministerstvu nebo na jejõÂ zÏaÂdost RadeÏ.
Â ST DVA NA
Â CTA
Â
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â
Ï ECHODNA
USTANOVENIÂ PR
§ 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 vyko-

6
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naÂvali funkce prokuraÂtoruÊ nebo vysÏetrÏovateluÊ
prokuratury.
(3) Ministr spravedlnosti muÊzÏe rozhodnout do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona o jineÂm prÏideÏlenõÂ
nezÏ 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, 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

) ZaÂkon cÏ. 195/1991 Sb., o odstupneÂm poskytovaneÂm prÏi skoncÏenõÂ pracovnõÂho pomeÏru, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 37/1993 Sb.
ZaÂkon cÏ. 76/1959 Sb., o neÏkteryÂch sluzÏebnõÂch pomeÏrech vojaÂkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 226/1997 Sb.

CÏaÂstka 63

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 153 / 2002

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.
§ 39
VrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v Olomouci zahaÂjõÂ
svou cÏinnost dnem, kdy svou cÏinnost zahaÂjõÂ VrchnõÂ
soud v Olomouci; do teÂ doby vykonaÂvaÂ jeho puÊsobnost VrchnõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ v Praze.
§ 40
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
jednacõÂ rÏaÂd staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ,
podrobnosti o organizaci Rady, o zabezpecÏenõÂ jejõÂ
cÏinnosti a o odmeÏnaÂch a naÂhradaÂch hotovyÂch vyÂdajuÊ jejõÂch cÏlenuÊ,
postup prÏi vyÂbeÏru praÂvnõÂch cÏekateluÊ a prÏi jejich
prÏijõÂmaÂnõÂ do pracovnõÂho pomeÏru,
obsahovou naÂplnÏ cÏekatelskeÂ praxe, jejõÂ organizaci
a podrobnosti o zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏce,
okruh uÂkonuÊ, ktereÂ mohou byÂt provaÂdeÏny praÂvnõÂmi cÏekateli.

(2) Ministerstvo muÊzÏe vyhlaÂsÏkou stanovit vyÂjimky ohledneÏ sõÂdel a uÂzemnõÂch obvoduÊ staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ, v obvodu staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ zrÏõÂdit jeho
pobocÏky nebo zrÏõÂdit staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ s vyÂlucÏnou
puÊsobnostõÂ anebo urcÏit, zÏe veÏci urcÏiteÂho druhu z obvodu neÏkolika staÂtnõÂch zastupitelstvõÂ bude vyrÏizovat
jedno staÂtnõÂ 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 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.
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§ 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 do 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
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1994.
***
ZaÂkon cÏ. 261/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 283/1993 Sb., o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ, nabyl uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ (30. prosince 1994).
ZaÂkon cÏ. 201/1997 Sb., o platu a neÏkteryÂch dalsÏõÂch
naÂlezÏitostech staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 143/1992 Sb., o platu a odmeÏneÏ za pracovnõÂ
pohotovost v rozpocÏtovyÂch a v neÏkteryÂch dalsÏõÂch organizacõÂch a orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. zaÂrÏõÂ 1997).
ZaÂkon cÏ. 169/1999 Sb., o vyÂkonu trestu odneÏtõÂ
svobody a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ,
nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2000.
ZaÂkon cÏ. 11/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon 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 pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon
cÏ. 283/1993 Sb., o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ, ve zneÏnõÂ poz-

7

) NaprÏõÂklad § 250i odst. 2 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., § 69 a § 75 odst. 3 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb.

8

) ZaÂkon cÏ. 60/1965 Sb., o prokuraturÏe, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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deÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ
(11. ledna 2001).
ZaÂkon cÏ. 14/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 283/1993 Sb., o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 201/1997 Sb., o platu a neÏkteryÂch dalsÏõÂch naÂlezÏitostech staÂtnõÂch zaÂstupcuÊ
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a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 143/1992 Sb., o platu
a odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost v rozpocÏtovyÂch a neÏkteryÂch dalsÏõÂch organizacõÂch a orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb., nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem druheÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni vyhlaÂsÏenõÂ (1. brÏezna 2002).
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