Platné znění s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených ustanovení zákona o státním zastupitelství s vyznačením
navrhovaných změn

§9
(1) Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti.
(2) Vláda může na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce z funkce
odvolat.
(3) Náměstky nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti na
návrh nejvyššího státního zástupce.

§ 10
(1) Vrchní státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního
zástupce.
(2) Krajské státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh vrchního státního
zástupce, který stojí v čele vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu má být krajský
státní zástupce jmenován.
(3) Okresní státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh krajského státního
zástupce, který stojí v čele krajského státního zastupitelství, v jehož obvodu má být okresní
státní zástupce jmenován.
(4) Ministr spravedlnosti může vrchního státního zástupce, krajského státního zástupce a
okresního státního zástupce z této funkce odvolat, pokud závažným způsobem poruší
povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce; nejde-li o odvolání z
důvodu porušení povinností při výkonu státní správy státního zastupitelství (dále jen "správa
státního zastupitelství"), činí tak na návrh vedoucího státního zástupce, který je podle odstavců
1 až 3 oprávněn navrhovat jmenování do funkce, z níž má být vedoucí státní zástupce odvolán.
(5) (4) Ministr spravedlnosti může jmenovat nebo odvolat krajského nebo okresního
státního zástupce též na návrh nejvyššího státního zástupce.
(6) (5) Náměstky vrchních státních zástupců, krajských státních zástupců a okresních
státních zástupců jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti na návrh vedoucího státního
zástupce, o jehož náměstka se jedná.

§ 10a

(1) Vedoucím státním zástupcem může být jmenován státní zástupce, který svými
odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a morálními vlastnostmi dává záruky
řádného výkonu této funkce.
(2) Předpokladem pro jmenování do funkce
a) nejvyššího státního zástupce je výkon právní praxe nejméně 10 let ve funkci státního
zástupce, veřejného žalobce u mezinárodního soudu, soudce, soudce Ústavního soudu
nebo soudce u mezinárodního soudu,
b) vrchního státního zástupce je výkon právní praxe nejméně 8 let, z toho nejméně 6 let
ve funkci státního zástupce,
c) krajského státního zástupce je výkon právní praxe po dobu nejméně 6 let, z toho
nejméně 5 let ve funkci státního zástupce a
d) okresního státního zástupce je výkon právní praxe po dobu nejméně 4 let, z toho
nejméně 3 roky ve funkci státního zástupce.
(3) Vedoucím státním zástupcem nemůže být jmenován státní zástupce, který byl
postižen pro kárné provinění, ledaže se na něj hledí, jako by postižen nebyl.
(4) Právní praxí se pro účely tohoto zákona rozumí výkon funkce státního zástupce,
veřejného žalobce u mezinárodního soudu, soudce, soudce Ústavního soudu nebo soudce
u mezinárodního soudu, praxe advokáta, praxe notáře nebo notářského kandidáta, praxe
exekutora nebo exekutorského kandidáta.

§ 10b
(1) Funkční období nejvyššího státního zástupce je 10 let.
(2) Funkční období vrchního, krajského a okresního státního zástupce je 7 let.
(3) Funkci nejvyššího státního zástupce nemůže tatáž osoba vykonávat dvě po sobě
jdoucí funkční období. Funkci vrchního, krajského a okresního státního zástupce může
tatáž osoba vykonávat u téhož státního zastupitelství nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční
období.
(4) Vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného
soudu v kárném řízení.

§ 10c
(1) Náměstka vedoucího státního zástupce jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti
na návrh vedoucího státního zástupce, o jehož náměstka se jedná. Náměstek vedoucího
státního zástupce může být také odvolán z funkce rozhodnutím kárného soudu v kárném
řízení.
(2) Náměstkem vedoucího státního zástupce nemůže být jmenován státní zástupce,
který byl postižen pro kárné provinění, ledaže se na něj hledí, jako by postižen nebyl

(3) Náměstkem nejvyššího státního zástupce může být jmenován pouze státní
zástupce, který vykonává funkci státního zástupce nejméně 5 let.

§ 11
(1) Vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce se této funkce
může vzdát písemným oznámením tomu, kdo ho do této funkce jmenoval. Funkce vedoucího
státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce zaniká uplynutím kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o vzdání se funkce doručeno.
(2) Funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce
zaniká též tehdy, byl-li vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního
zástupce jmenován do funkce vedoucího státního zástupce jiného státního zastupitelství
nebo jeho náměstka, a to dnem jmenování, nebo byl-li přeložen k výkonu funkce k jinému
státnímu zastupitelství, a to dnem přeložení. Funkce náměstka vedoucího státního
zástupce zaniká též tehdy, byl-li jmenován do funkce vedoucího státního zástupce.
(3) Funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce
zaniká též dnem nabytí právní moci rozhodnutí kárného soudu, kterým bylo uloženo
kárné opatření odvolání z funkce vedoucího státního zástupce nebo z funkce náměstka
vedoucího státního zástupce.
(2) (4) Funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce
zaniká dnem, ve kterém došlo k zániku jejich funkce státního zástupce.
(3) (5) Vzdání se funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního
zástupce anebo odvolání z této funkce nemají za následek zánik funkce státního zástupce.

§ 13i
Zjistí-li příslušný orgán správy státního zastupitelství, že státní zástupce zaviněně porušil
povinnost státního zástupce nebo že svým chováním nebo jednáním ohrozil důvěru v činnost
státního zastupitelství, v odbornost jeho postupu, anebo jím snížil vážnost a důstojnost funkce
státního zástupce okolnosti nasvědčující tomu, že se státní zástupce, vedoucí státní
zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce dopustil kárného provinění, podá
návrh na zahájení kárného řízení podle zvláštního právního předpisu6); návrh na zahájení řízení
podle zvláštního právního předpisu podá též, je-li státní zástupce nezpůsobilý k výkonu funkce
podle § 26.
ČÁST OSMÁ
Kárná odpovědnost státních zástupců
§ 27
Státní zástupce je odpovědný, vedoucí státní zástupce a náměstek vedoucího státního
zástupce jsou odpovědni za kárné provinění.
§ 28

Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování
nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v
odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

§ 28
(1) Kárným proviněním státního zástupce je zaviněné porušení povinnosti státního
zástupce a zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž narušuje vážnost nebo
důstojnost funkce státního zástupce nebo státního zastupitelství nebo ohrožuje důvěru v
nestranný, odborný nebo zákonný postup státního zástupce nebo státního zastupitelství.
(2) Kárným proviněním vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího
státního zástupce je též zaviněné porušení povinnosti vyplývající z výkonu funkce
vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce.

§ 30
(1) Za kárné provinění podle § 28 odst. 1 lze státnímu zástupci uložit podle závažnosti
kárného provinění některé z těchto kárných opatření
a) důtku,
b) snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož
se státní zástupce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2
let,
c) odvolání z funkce státního zástupce.
(2) Za kárné provinění podle § 28 odst. 2 lze uložit vedoucímu státnímu zástupci nebo
náměstkovi vedoucího státního zástupce podle závažnosti kárného provinění některé z
těchto kárných opatření
a) důtku,
b) odnětí zvýšení platového koeficientu za výkon funkce vedoucího státního zástupce
nebo náměstka vedoucího státního zástupce na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném
kárném provinění, jehož se vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího
státního zástupce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle
2 let,
c) snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném provinění,
jehož se vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce
dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2 let,
d) odvolání z funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního
zástupce.
(3) Kárné opatření odvolání z funkce vedoucího státního zástupce nebo náměstka
vedoucího státního zástupce lze uložit vedle kárného opatření snížení platu.

(2) (4) Od uložení kárného opatření lze upustit, pokud projednání kárného provinění
státního zástupce je postačující.
(3) (5) Drobné nedostatky a poklesky může vedoucí státní zástupce státnímu zástupci
písemně vytknout, aniž by podal návrh na zahájení kárného řízení.
(4) (6) (5) Kárné opatření snížení platu podle odstavce 1 písm. b) a odnětí zvýšení
platového koeficientu se vůči kárně postiženému státnímu zástupci, vedoucímu státnímu
zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce uplatní od prvního dne měsíce
následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření.

Přechodná ustanovení
1. Vedoucí státní zástupci jmenovaní před dnem nabytí účinností tohoto zákona se považují
za jmenované podle zákona č. 283/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
2. Nejvyššímu státnímu zástupci, který tuto funkci vykonává ke dni účinnosti tohoto zákona,
končí funkční období uplynutím 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vrchním, krajským a okresním státním zástupcům, kteří tuto funkci vykonávali ke dni
účinnosti tohoto zákona a kteří započali s výkonem své funkce
a) do konce roku 1995, končí funkční období uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona,
b) v letech 1996 až 2005, končí funkční období uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona,
c) v letech 2006 až 2011, končí funkční období uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona,
d) v letech 2012 až 2015, končí funkční období uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona,
e) v letech 2016 až 2019, končí funkční období uplynutím 6 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona,
f) v období od 1. ledna 2020 do nabytí účinnosti tohoto zákona se za počátek funkčního
období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního zástupce je možné
podat i pro jednání spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byl-li kvůli
němu podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na odvolání z funkce
vrchního, krajského nebo okresního státního zástupce podle § 10 odst. 4 zákona č.
283/1993 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterém
nebylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo bylo-li rozhodnutí
ministra spravedlnosti o odvolání z funkce vrchního, krajského nebo okresního státního
zástupce zrušeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vráceno ministru
spravedlnosti k novému projednání a rozhodnutí; tento návrh však musí být podán do 6

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V kárném řízení vedeném o tomto návrhu
může být jako kárné opatření uloženo pouze odvolání z funkce vedoucího státního
zástupce. Doba od podání návrhu na odvolání z funkce do podání návrhu na zahájení
řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního zástupce se nezapočítává do lhůty
stanovené zákonem upravujícím kárné řízení ve věcech státních zástupců pro podání
návrhu na zahájení kárného řízení.

Platné znění dotčených ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců
a soudních exekutorů s vyznačením navrhovaných změn
§1
Předmět zákona
Tento zákon upravuje příslušnost soudu pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a
soudních exekutorů (dále jen "kárný soud"), složení senátů kárného soudu, postup kárného
soudu a účastníků v řízení o kárné odpovědnosti soudců, předsedů soudu, místopředsedů soudu,
předsedů kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, státních zástupců a
soudních exekutorů a v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci
těchto řízení.
§2
Předmět řízení
V řízení podle tohoto zákona se posuzuje
a) kárná odpovědnost soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu nebo předsedy kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, kárná odpovědnost státního
zástupce, vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce a
kárná odpovědnost soudního exekutora za kárné provinění1), případně kárný delikt nebo
závažný kárný delikt9) (dále jen "kárné provinění")
b) způsobilost soudce a způsobilost státního zástupce, státního zástupce a vedoucího
státního zástupce vykonávat svou funkci2).

§ 4a
(1) Jde-li o řízení ve věcech státních zástupců, kárný soud jedná a rozhoduje v senátech
složených z předsedy senátu, jeho zástupce a 4 přísedících. Předseda senátu je soudcem
Nejvyššího správního soudu a jeho zástupce je soudcem Nejvyššího soudu. Dva z přísedících
jsou státní zástupci, dva jsou osoby navržené podle odstavce 4 věty třetí. Mezi přísedícími,
kteří nejsou státními zástupci, musí být vždy nejméně jeden advokát a jedna osoba
vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve věcech
soudců.
(2) Předseda kárného soudu vede seznam soudců Nejvyššího správního soudu a seznam
soudců Nejvyššího soudu pro řízení ve věcech státních zástupců. Do seznamu soudců
Nejvyššího správního soudu zařadí předseda kárného soudu soudce po vyjádření soudcovské
rady tohoto soudu. Do seznamu soudců Nejvyššího soudu zařadí předseda kárného soudu
soudce navrženého předsedou Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu navrhne soudce
do seznamu na výzvu předsedy kárného soudu po vyjádření soudcovské rady Nejvyššího
soudu.
(3) Předseda kárného soudu určí losem předsedu senátu pro řízení ve věcech státních
zástupců a jeho náhradníka ze seznamu soudců Nejvyššího správního soudu a zástupce
předsedy senátu a jeho náhradníka ze seznamu soudců Nejvyššího soudu.

(4) Předseda kárného soudu vede seznamy přísedících pro řízení ve věcech státních
zástupců. Do seznamu přísedících ze státních zástupců zařadí předseda kárného soudu 20
státních zástupců navržených na výzvu předsedy kárného soudu nejvyšším státním zástupcem.
Pro ostatní přísedící platí § 4 odst. 4 věty druhá až čtvrtá přiměřeně; navržené osoby zařadí
předseda kárného soudu do seznamu ostatních přísedících. Přísedícím podle věty třetí nemůže
být soudce ani státní zástupce.
(5) Předseda kárného soudu určí losem ze seznamů podle odstavce 4 přísedící kárného
senátu, 4 náhradníky z řad státních zástupců a 4 náhradníky z řad ostatních přísedících ve
stanoveném pořadí. Předseda kárného soudu losuje ostatní přísedící a náhradníky z řad
ostatních přísedících postupně tak, aby členem kárného senátu či náhradníkem z řad ostatních
přísedících byl vždy nejméně jeden advokát a jedna osoba vykonávající jiné právnické
povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve věcech státních zástupců.
(6) Funkční období senátu pro řízení ve věcech státních zástupců je pětileté.
(7) Senát kárného soudu ve věcech státních zástupců rozhoduje většinou hlasů všech členů.
V případě rovnosti hlasů při rozhodování o tom, zda se státní zástupce, vedoucí státní zástupce
nebo náměstek vedoucího státního zástupce dopustil kárného provinění, vydá senát
zprošťující rozhodnutí.
§8
(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh.
(2) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce jsou oprávněni podat
a) prezident republiky proti kterémukoliv soudci,
b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci,
c) předseda Nejvyššího soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a dále proti soudci
soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je
Nejvyšší soud vrcholným soudním orgánem,
d) předseda Nejvyššího správního soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a proti
soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž
je Nejvyšší správní soud vrcholným soudním orgánem,
e) předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu a dále
proti soudci soudu nižšího stupně,
f) předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci příslušného krajského soudu a proti
soudci okresního soudu,
g) předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci jiného
okresního soudu.
(3) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy nebo místopředsedy
soudu je oprávněn podat
a) prezident republiky proti předsedovi nebo místopředsedovi Nejvyššího soudu a
Nejvyššího správního soudu, předsedovi vrchního a krajského soudu,

b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu,
c) Veřejný ochránce práv proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu,
d) předseda soudu proti místopředsedovi tohoto soudu a předsedovi nebo místopředsedovi
soudu nižšího stupně ve svém obvodu,
e) předseda Nejvyššího správního soudu proti předsedovi krajského soudu a
místopředsedovi krajského soudu pro úsek správního soudnictví.
(4) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy kolegia Nejvyššího
soudu nebo Nejvyššího správního soudu je oprávněn podat
a) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv předsedovi kolegia,
b) předseda Nejvyššího soudu proti předsedovi kolegia Nejvyššího soudu,
c) předseda Nejvyššího správního soudu proti předsedovi kolegia Nejvyššího správního
soudu.
(5) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce je oprávněn
podat
a) ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce proti kterémukoliv státnímu zástupci,
b) vrchní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného vrchního státního zastupitelství,
proti státnímu zástupci krajského státního zastupitelství a státnímu zástupci okresního
státního zastupitelství v jeho obvodu,
c) krajský státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného krajského státního
zastupitelství a státnímu zástupci okresního státního zastupitelství v jeho obvodu,
d) okresní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného okresního státního
zastupitelství,
(6) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti nejvyššího státního
zástupce je oprávněna podat vláda.
(7) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního
zástupce a náměstka vedoucího státního zástupce je oprávněn podat
a) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv vedoucímu státnímu zástupci a
náměstkovi vedoucího státního zástupce,
b) nejvyšší státní zástupce proti svému náměstkovi a proti kterémukoliv vrchnímu,
krajskému nebo okresnímu státnímu zástupci anebo jeho náměstkovi,
c) vrchní státní zástupce proti svému náměstkovi a proti krajskému státnímu
zástupci krajského státního zastupitelství nebo okresnímu státnímu zástupci
okresního státního zastupitelství ve svém obvodu anebo proti jeho náměstkovi,
d) krajský státní zástupce proti svému náměstkovi a proti okresnímu státnímu
zástupci okresního státního zastupitelství ve svém obvodu anebo jeho
náměstkovi,

e) okresní státní zástupce proti svému náměstkovi.

§9
(1) Návrh na zahájení kárného řízení musí být podán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy
se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné
pro podání návrhu, nejpozději však do 3 let ode dne spáchání kárného provinění.
(2) Návrh musí obsahovat jméno a příjmení soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu,
předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státního zástupce,
státního zástupce, vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního
zástupce anebo soudního exekutora, proti němuž návrh směřuje (dále jen „kárně
obviněný“), popis skutku, pro který se navrhuje zahájení kárného řízení, označení důkazů, o
které se návrh opírá, a návrh na uložení konkrétního kárného opatření, o které se návrh opírá.
K návrhu se připojí důkazy, které má navrhovatel k dispozici. Senát kárného soudu není
návrhem na uložení kárného opatření vázán.
(3) Účastníky řízení jsou navrhovatel a soudce, předseda soudu, místopředseda soudu,
předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, státní zástupce nebo
soudní exekutor, proti němuž návrh směřuje (dále jen „kárně obviněný“) kárně obviněný.

§ 12
(1) Návrh na zahájení řízení doručí předseda senátu kárně obviněnému do vlastních rukou,
a jde-li o soudce, poučí jej o právu zvolit si obhájce z řad soudců nebo advokátů; jde-li o
státního zástupce, poučí ho o právu zvolit si obhájce z řad státních zástupců nebo advokátů;
jde-li o soudního exekutora, poučí ho o právu zvolit si obhájce z řad soudních exekutorů nebo
advokátů. Současně poučí kárně obviněného o jeho právech podle tohoto zákona a přiměřeně
i jako obviněného podle trestního řádu; zejména ho poučí o právu uplatnit důvod podjatosti
členů senátu, vyjádřit se ke skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich,
o právu uvádět skutečnosti sloužící v jeho prospěch a navrhnout o nich důkazy, jakož i o jeho
právu nevypovídat.
(2) Návrh na zahájení kárného řízení předseda senátu zašle též ministru spravedlnosti,
pokud návrh na zahájení řízení nepodal.
(3) Předseda senátu vyrozumí o zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti a předsedu
soudu nebo vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, k němuž je soudce, předseda
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu nebo státní zástupce přidělen k výkonu funkce, a jde-li o státního zástupce, vyrozumí též
nejvyššího státního zástupce, pokud nepodali návrh na zahájení řízení. Jde-li o soudního
exekutora, vyrozumí předseda senátu o zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti, pokud

nepodal návrh na zahájení řízení, a Exekutorskou komoru České republiky, pokud její orgán
nepodal návrh na zahájení řízení.
(3) Pokud nepodali návrh na zahájení kárného řízení, předseda senátu vyrozumí o
zahájení kárného řízení též
a) předsedu soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně
obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda soudu nebo předseda kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu,
b) nejvyššího státního zástupce, je-li kárně obviněným vedoucí státní zástupce,
c) nejvyššího státního zástupce a vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, k
němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně obviněným státní
zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce,
d) nejvyššího státního zástupce, vedoucího státního zástupce stojícího v čele státního
zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského
pověřeného žalobce, a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně obviněným
státní zástupce jmenovaný do funkce evropského pověřeného žalobce,
e) nejvyššího státního zástupce a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně
obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce, nebo
f) Exekutorskou komoru České republiky, je-li kárně obviněným soudní exekutor.

§ 14
Senát bez ústního jednání řízení zastaví,
a) byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět,
b) zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci, státnímu
zástupci, vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního
zástupce jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo
předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se
funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce,
vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce též tehdy,
bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li
o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu,
c) zanikla-li odpovědnost soudce, státního zástupce nebo soudního exekutora za kárné
provinění.

§ 15
(1) Má-li senát zato, že skutečnosti, které se kárně obviněnému kladou za vinu, mají znaky
trestného činu nebo přestupku anebo jiného správního deliktu, kárné řízení přeruší a věc

postoupí příslušnému orgánu; obdobně postupuje i tehdy, dozví-li se, že pro tentýž skutek je
vedeno proti soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího
soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci kárně obviněnému trestní
stíhání nebo správní řízení.
(2) Přerušení kárného řízení trvá do právní moci rozhodnutí orgánu, jemuž byla věc
postoupena podle odstavce 1. Po právní moci tohoto rozhodnutí senát pokračuje v řízení, máli zato, že postih ve správním nebo trestním řízení není dostačující; jinak kárné řízení zastaví.
(3) Senát kárné řízení vedené proti kárně obviněnému přeruší též tehdy, bylo-li zahájeno
řízení podle hlavy čtvrté tohoto zákona. V kárném řízení pokračuje po právní moci rozhodnutí
v řízení podle hlavy čtvrté tohoto zákona, pokud soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi
soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu
zástupci, státnímu zástupci, vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího
státního zástupce, proti němuž se kárné řízení vede, funkce soudce nebo státního zástupce
nezanikla.

§ 16
(1) Po provedení předběžného šetření, nebo není-li takového šetření třeba, určí předseda
senátu termín ústního jednání, vyrozumí o něm navrhovatele a kárně obviněného, a má-li kárně
obviněný obhájce, také jeho obhájce.
(2) Je-li třeba vyslechnout svědky, předvolá je předseda senátu k ústnímu jednání.
(3) Termín ústního jednání se stanoví tak, aby kárně obviněný a jeho obhájce měli od
vyrozumění alespoň 5 pracovních dnů na přípravu obhajoby. Stejnou lhůtu na přípravu je třeba
poskytnout navrhovateli.
(4) O termínu ústního jednání se vyrozumí též ministr spravedlnosti a předseda soudu nebo
vedoucí státní zástupce státního zastupitelství, k němuž je soudce, předseda soudu,
místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu
nebo státní zástupce, proti kterému se vede kárné řízení, přidělen k výkonu funkce, nejsou-li
navrhovatelem; jde-li o státního zástupce, vyrozumí se též nejvyšší státní zástupce. Jde-li o
řízení ve věcech soudních exekutorů, vyrozumí se o termínu ústního jednání ministr
spravedlnosti, není-li navrhovatelem, a Exekutorská komora České republiky, není-li její orgán
navrhovatelem.
(4) Nejsou-li navrhovatelem, předseda senátu vyrozumí o termínu ústního jednání
též ministra spravedlnosti a
a) předsedu soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně
obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda soudu nebo předseda kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu,
b) nejvyššího státního zástupce, je-li kárně obviněným vedoucí státní zástupce,

c) nejvyššího státního zástupce a vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, k
němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně obviněným státní
zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce,
d) nejvyššího státního zástupce, vedoucího státního zástupce stojícího v čele státního
zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského
pověřeného žalobce, a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně obviněným
státní zástupce jmenovaný do funkce evropského pověřeného žalobce,
e) nejvyššího státního zástupce a Úřad evropského veřejného žalobce, je-li kárně
obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce, nebo
f) Exekutorskou komoru České republiky, je-li kárně obviněným soudní exekutor.
§ 20
Písemné vyhotovení rozhodnutí senátu se doručí kárně obviněnému do vlastních rukou.
Dále se písemné vyhotovení rozhodnutí doručí obhájci, jestliže jej kárně obviněný má,
navrhovateli, ministru spravedlnosti a předsedovi soudu nebo vedoucímu státnímu zástupci
státního zastupitelství, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, nejsou-li
navrhovateli; jde-li o státního zástupce, doručí se též nejvyššímu státnímu zástupci, a jde-li o
soudního exekutora, doručí se též Exekutorské komoře České republiky, není-li její orgán
navrhovatelem.
§ 20
(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí senátu se doručí kárně obviněnému, obhájci,
jestliže jej kárně obviněný má, navrhovateli, ministru spravedlnosti a
a) předsedovi soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně
obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda soudu nebo předseda kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu,
b) nejvyššímu státnímu zástupci, je-li kárně obviněným vedoucí státní zástupce,
c) nejvyššímu státnímu zástupci a vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství,
k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li kárně obviněným státní
zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce,
d) nejvyššímu státnímu zástupci, vedoucímu státnímu zástupci stojícímu v čele
státního zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského
pověřeného žalobce, a Úřadu evropského veřejného žalobce, je-li kárně obviněným
státní zástupce jmenovaný do funkce evropského pověřeného žalobce,
e) nejvyššímu státnímu zástupci a Úřadu evropského veřejného žalobce, je-li kárně
obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce, nebo
f) Exekutorské komoře České republiky, je-li kárně obviněným soudní exekutor.
(2) Kárně obviněnému se písemné vyhotovení rozhodnutí senátu doručuje do
vlastních rukou.

§ 22
(1) Ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí senátu podle § 19 odst. 1 může soudce,
předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu, státní zástupce, vedoucí státní zástupce, náměstek vedoucího státního
zástupce nebo soudní exekutor podat návrh na obnovu kárného řízení.
(2) Jiný opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí v kárném řízení není
přípustný.

§ 23
(1) Pravomocné rozhodnutí vydané v kárném řízení se založí do osobního spisu soudce,
předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu nebo státního zástupce, státního zástupce, vedoucího státního zástupce
nebo náměstka vedoucího státního zástupce, jehož se týká. Na rozhodnutí se nevztahuje
povinnost vydat tuto písemnost soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi
kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci při zániku
jeho pracovního vztahu nebo skončení pracovního poměru8), státnímu zástupci, vedoucímu
státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce při zániku jeho funkce.
(2) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření provede, jde-li o soudce,
předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu, příslušný orgán státní správy soudu, k němuž je soudce předseda soudu,
místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu
přidělen k výkonu funkce soudce; jde-li o státního zástupce, vedoucího státního zástupce
nebo náměstka vedoucího státního zástupce, provede opatření potřebná k výkonu uloženého
kárného opatření příslušný orgán státní správy státního zastupitelství, k němuž je státní
zástupce, vedoucí státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního zástupce přidělen k
výkonu funkce státního zástupce; jde-li o soudního exekutora, potřebná opatření provede
Ministerstvo spravedlnosti.
--------------8) § 60 odst. 2 zákoníku práce.

§ 24
Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření se hledí na soudce,
předsedu soudu, místopředsedu soudu, předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu nebo státního zástupce, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán, státního
zástupce, vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce, jako
by nebyl kárně postižen. Jestliže výkon kárného opatření do té doby neskončil, kárný postih
se zahlazuje vykonáním kárného opatření.
§ 26
V řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce, státního zástupce a vedoucího
státního zástupce vykonávat svou funkci se přiměřeně použijí ustanovení hlavy třetí.

