
Teze k posílení nezávislosti vedoucích státních zástupců  
 
podklad pro kulatý stůl konaný pod záštitou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny 
 

1. Začít úzkou poslaneckou novelou zákona o státním zastupitelství - obsah viz níže  

2. Odvolatelnost nejvyššího státního zástupce v kárném řízení  

Odvolání z funkce nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců před            
uplynutím funkčního období pouze v případě rozhodnutí kárného soudu v kárném řízení.  
 

3. Funkční období vedoucích státních zástupců jako u soudních funkcionářů  

Pevně stanovené funkční období pro nejvyššího státního zástupce v délce 10 let, přičemž             
nejvyšší státní zástupce nebude moci být do této funkce jmenován opakovaně. Pevně            
stanovené funkční období pro další vedoucí státní zástupce v délce 7 let.  
 

4. Odstupňovaná přechodná funkční období  

Stávajícímu nejvyššímu státnímu zástupci potrvá funkční období minimálně 5 let od nabytí            
účinnosti novely zákona o státním zastupitelství a nejméně rok po uplynutí funkčních období             
současných vrchních státních zástupců. Pro všechny další vedoucí státní zástupce budou           
zvolena taková přechodná ustanovení, která jim zaručí, že jejich funkční období neskončí            
dříve než tři roky od nabytí účinnosti novely a která budou zohledňovat rok jejich jmenování               
do funkce, tak aby jejich výměna probíhala postupně. 

Příklad přechodných funkčních období po účinnosti zákona: 

Zbývající část funkčního období se stanoví v návaznosti na počet kalendářních let do             
účinnosti zákona, kdy státní zástupce vykonával aspoň jeden den funkci vedoucího státního            
zástupce, kterou vykonává ke dni účinnosti zákona (dále jen „doba výkonu funkce“), a to dle               
následující tabulky: 
 

Doba výkonu funkce Vznik funkce  1 Zbývající část funkčního období 

1-3 roky 2017-2019 7 let 

4-6 let 2014-2016 6 let 

7-9 let 2011-2013 5 let 

10-12 let 2008-2010 4 roky 

13 a více -2007 3 roky 
 
V Praze 22. 5. 2019 
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek 
 

1 Vznik funkce je spočítán za předpokladu nepřetržitého výkonu funkce vedoucího státního zástupce. V případě               
opakovaného jmenování do téže funkce vedoucího státního zástupce se může rozhodný rok vzniku funkce lišit. 

 


