
 
 

Porovnání návrhů novel zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 
se zaměřením na parametry posilující nezávislost státního zastupitelství 

 
  Sněmovní tisk 524 

ČPS, ODS, KDU - navrženo 
schválit už v 1. čtení 

Sněmovní tisk 476 
TOP09 a STAN 

Senátní tisk 94 
J. Horník, M. Hilšer, P. 
Holeček, D. Smoljak a J. 
Růžička ve znění PN Z. 
Hraby a M. Antla 

Ministerský návrh novely 
z. o státním zastupitelství 
(k dispozici zde) 

Nejvyšší 
státní 
zástupce 

Funkční 
období  

10 let 10 let 10 let 7 let 

Opakování 
funkčního 
období  

Ne Ne Ne Ne 

Přechodné 
období 

7 let od nabytí účinnosti 
zákona 
 
Tzn. nejvyššímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, 
skončí funkční období za 
7 let od nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Novému 
nejvyššímu státnímu 
zástupci pak již poběží 
standardní 10leté funkční 
období. 

Podle toho, kdy se ujal 
funkce (za současné 
situace 10 let; viz ostatní 
vedoucí státní zástupci) 
 
Tzn. funkční období 
nejvyššímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti novely zákona, 
skončí jeho funkční 
období v závislosti na tom, 
jak dlouho už funkci 
zastává. Za současného 
stavu tedy např.: Pavel 

10 let od nabytí účinnosti 
zákona  
 
Tzn. nejvyššímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, 
poběží zcela nové funkční 
období v délce 10 let. 
 

2 roky od nabytí účinnosti 
zákona  
 
Tzn. nejvyššímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, 
skončí funkční období za 
2 roky od nabytí účinnosti 
tohoto zákona a nebude 
se moci o funkci ucházet 
znovu. Novému 
nejvyššímu státnímu 
zástupci pak již poběží 
standardní 7leté funkční 

 

 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=524&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=476&CT1=0
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4430
https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-pripravilo-novelu-zakona-o-statnim-zastupitelst-1


 
 

Zeman, který je ve funkci 
od roku 2011, by po 
nabytí účinnosti novely 
zákona byl ve funkci ještě 
dalších 10 let, tedy celé 
nové funkční období. 

období. 
 

Ostatní 
vedoucí 
státní 
zástupci 
(vrchní, 
krajští a 
okresní) 

Funkční 
období  

7 let 7 let 7 let 7 let 

Opakování 
funkčního 
období  

Max. 2x za sebou u téhož 
státního zastupitelství 
 
Tzn. po skončení druhého 
po sobě jdoucího 
funkčního období se 
vedoucí státní zástupce 
(např. vrchní státní 
zástupce v Olomouci) 
bude moci ucházet o 
funkci vedoucího státního 
zástupce jinde (např. 
vrchního státního 
zástupce v Praze.) 

Ne 
 
Tzn. po skončení prvního 
funkčního období se 
vedoucí státní zástupce 
(např. vrchní státní 
zástupce v Olomouci) 
bude moci ucházet o 
funkci vedoucího státního 
zástupce jinde (např. na 
vrchního státního 
zástupce v Praze). 

Vrchní, krajští: max. 2x 
za sebou u státního 
zastupitelství téhož 
stupně 
 
Okresní: Ano, bez 
omezení 
 
Tzn. po skončení druhého 
po sobě jdoucího 
funkčního období se např. 
krajský státní zástupce již 
nebude moci ucházet o 
funkci krajského státního 
zástupce v jiném kraji, ale 
bude se moci ucházet o 
funkci vrchního státního 
zástupce. 

Vrchní a krajští: ne u 
téhož státního 
zastupitelství. 
 
Okresní: max. 2x za    
sebou u téhož státního    
zastupitelství 

Přechodná 
období 

Odstupňované konce 
funkčních období 
současných vedoucích 

Odstupňované konce 
funkčních období 
současných vedoucích 

Odstupňované konce 
funkčních období 
současných vedoucích 

Vrchní: 3 roky od nabytí 
účinnosti zákona  
 

 

 



 
 

státních zástupců 
(okresní, krajští i vrchní) 
do 6 vln podle toho, kdy 
byli do funkce před 
nabytím účinnosti 
jmenováni. 
 
Tzn. funkční období 
vedoucímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti novely zákona, 
skončí jeho funkční 
období v závislosti na tom, 
jak dlouho už funkci 
zastává. Za současného 
stavu tedy např.: Lenka 
Bradáčová je ve funkci od 
roku 2012, tzn. po nabytí 
účinnosti zákona bude 
vrchní státní zástupkyní 
ještě 5 let, Ivo Ištvan je ve 
funkci od roku 2011, tedy 
po nabytí účinnosti 
zákona bude ve funkci 
ještě 4 roky. 
 
6 vln pro všechny 
podrobněji (okresní, 
krajští a vrchní): 
 

státních zástupců 
(okresní, krajští, vrchní i 
nejvyšší) do 2 vln podle 
toho, kdy byli do funkce 
před nabytím účinnosti 
jmenováni. 
 
Tzn. funkční období 
vrchnímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti novely zákona, 
skončí jeho funkční 
období v závislosti na tom, 
jak dlouho už funkci 
zastává. Za současného 
stavu by tedy např.: jak 
Lenka Bradáčová (ve 
funkci od roku 2012), tak 
Ivo Ištvan (ve funkci od 
roku 2011) vykonávali po 
nabytí účinnosti novely 
zákona svou funkci 
dalších 7 let, tzn. celé 
nové funkční období. 
 
2 vlny pro všechny 
podrobněji (okresní, 
krajští, vrchní): 
 
Těm, co začalo funkční 

státních zástupců 
(okresní, krajští i vrchní) 
do 6 vln podle toho, kdy 
byli do funkce před 
nabytím účinnosti 
jmenováni. 
 
Tzn. funkční období 
vedoucímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti novely zákona, 
skončí jeho funkční 
období v závislosti na tom, 
jak dlouho už funkci 
zastává. Za současného 
stavu tedy např.: Lenka 
Bradáčová je ve funkci od 
roku 2012, tzn. po nabytí 
účinnosti zákona bude 
vrchní státní zástupkyní 
ještě 5 let, Ivo Ištvan je ve 
funkci od roku 2011, tedy 
po nabytí účinnosti 
zákona bude ve funkci 
ještě 4 roky. 
 
6 vln pro všechny 
podrobněji (okresní, 
krajští a vrchní): 
 

 
Krajští a okresní: 
Odstupňované konce 
funkčních období 
současných vedoucích 
státních zástupců (okresní 
a krajští) do 5 vln podle 
toho, kdy se ujali funkce 
před nabytím účinnosti. 
 
Tzn. vrchnímu státnímu 
zástupci, který bude ve 
funkci ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, 
skončí funkční období za 
3 roky od nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Novému 
vrchnímu státnímu 
zástupci pak již poběží 
standardní 7leté funkční 
období.. 
 
6 vln pro okresní a 
krajské podrobněji: 
 
Těm, co začalo funkční 
období do konce roku 
1995, končí funkční 
období uplynutím 3 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 

 

 



 
 

Těm, co začalo funkční 
období do konce roku 
1995, končí funkční 
období uplynutím 2 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 
 
těm, co začalo funkční 
období v letech 1996 až 
2005, končí funkční 
období uplynutím 3 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 
 
v letech 2006 až 2011 
uplynutím 4 let; 
 
v letech 2012 až 2015 
uplynutím 5 let 
 
v letech 2016 až 2019 
uplynutím 6 let; 
 
těm, co začalo funkční 
období v období od 1. 
ledna 2020 do nabytí 
účinnosti tohoto zákona 
se za počátek funkčního 
období považuje den 
nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

období do konce roku 
2009, končí funkční 
období uplynutím 4 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 
 
těm, co začalo funkční 
období v letech 2010 až 
2019 začíná běžet funkční 
období od počátku (tzn. 7 
let v případě daných 
vrchních, krajských a 
okresních státních 
zástupců, 10 let v případě 
nejvyššího státního 
zástupce). 

Těm, co začalo funkční 
období do konce roku 
1995, končí funkční 
období uplynutím 2 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 
 
těm, co začalo funkční 
období v letech 1996 až 
2005, končí funkční 
období uplynutím 3 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 
 
v letech 2006 až 2011 
uplynutím 4 let; 
 
v letech 2012 až 2015 
uplynutím 5 let 
 
v letech 2016 až 2019 
uplynutím 6 let; 
 
těm, co začalo funkční 
období v období od 1. 
ledna 2020 do nabytí 
účinnosti tohoto zákona 
se za počátek funkčního 
období považuje den 
nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 
těm, co začalo funkční 
období v letech 1996 až 
2005, končí funkční 
období uplynutím 4 let ode 
dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; 
 
v letech 2006 až 2012 
uplynutím 5 let; 
 
v letech 2013 až 2016 
uplynutím 6 let 
 
těm, co začalo funkční 
období v období od 1. 
ledna 2017 do nabytí 
účinnosti tohoto zákona 
se za počátek funkčního 
období považuje den 
nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 

 



 
 

 

Způsob odvolání 
vedoucího státního 
zástupce (nejvyšší, 
vrchní, krajský, okresní) 

rozhodnutím kárného 
soudu v kárném řízení 

rozhodnutím kárného 
soudu v kárném řízení 

rozhodnutím kárného 
soudu v kárném řízení 

rozhodnutím kárného 
soudu v kárném řízení 

Další podstatná 
ustanovení 

kárná odpovědnost 
vedoucích státních 
zástupců - komplexní 
úprava 

kárná odpovědnost 
vedoucích státních 
zástupců - v 
minimalistické podobě 

kárná odpovědnost 
vedoucích státních 
zástupců - komplexní 
úprava 

kárná odpovědnost 
vedoucích státních 
zástupců - komplexní 
úprava 
 
výběrová řízení vedoucích 
státních zástupců 
(výběrová komise - z  5 
členů jmenuje 3 členy 
ministr spravedlnosti) 
 
další instituty: zavedení 
oprávnění nejvyššího 
státního zástupce rušit či 
měnit nezákonné příkazy 
a nařízení ukládané 
státními zástupci v rámci 
výkonu netrestní 
působnosti, úprava 
vymezení úkolů, které 
mohou činit právní 
čekatelé, zavedení 
evidenční ochrany 
státních zástupců, úprava 
hlášení tzv. vedlejších 

 

 



 
 

činností aj. 

Účinnost zákona 15. den následující po dni 
vyhlášení zákona ve 
Sbírce zákonů 
 
Tzn. pokud jej Sněmovna 
schválí v prvním čtení, jak 
je navrhováno, např. už v 
září, následně novely 
potvrdí Senát a podepíše 
prezident, je možné, že by 
zákon mohl začít platit už 
v prosinci 2019. 

1. ledna 2020 1. ledna 2020 1.1.2022 (dle ministryně 
Benešové možnost i dříve, 
v roce 2020) 
 
 

 
 

 

 


