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Příloha I. 

Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Změna trestního řádu 

§ 12 

Výklad některých pojmů 

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán. 

(2) Policejními orgány se rozumějí 

a) útvary Policie České republiky, 

b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie 

České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo 

zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo 

o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské 

službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti 

s plněním jejich pracovních úkolů, 

c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob 

ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební 

věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, 

d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů 

a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné 

činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením právních 

předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, je-li 

toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech porušení 

předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů, 

e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil 

a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských 

objektech, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, 

s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, 

f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků 

Bezpečnostní informační služby, 

g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech 

příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, 

h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků 

Vojenského zpravodajství, 

i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech 

příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců 

České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b) 5 písm. g). Není-li 

dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení 

patřícím do působnosti policejního orgánu. 
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(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, 

krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud České republiky (dále jen „nejvyšší soud“). 

(4) Kde tento zákon mluví o okresním soudu, rozumí se tím i obvodní soud, popřípadě 

jiný soud se stejnou působností; kde tento zákon mluví o krajském soudu, rozumí se tím 

i městský soud v Praze. 

(5) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i obvodní státní 

zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou působností; kde tento zákon mluví 

o krajském státním zástupci, rozumí se tím i městský státní zástupce v Praze. 

(6) Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba 

a poškozený a v řízení před soudem též státní zástupce a společenský zástupce; stejné 

postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která 

podala opravný prostředek. 

(7) Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný 

a odsouzený. 

(8) Po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný. 

(9) Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní 

moci. 

(10) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního 

stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním 

řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání 

záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných 

úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení 

trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení 

věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, 

jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného 

rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

(11) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje 

se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek. 

(12) Skutkem podle tohoto zákona se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, 

není-li výslovně stanoveno jinak. 

§ 26 

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení 

(1) K provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodě je 

činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. 

(2) Soud, u něhož státní zástupce podal návrh podle odstavce 1, se stává příslušným 

k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení, pokud nedojde k postoupení věci 

z důvodu příslušnosti jiného státního zástupce činného mimo obvod tohoto soudu. 
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§ 26 

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení 

(1) K provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, jehož místní 

příslušnost se určí podle obecných pravidel.  

(2) Případná pochybnost o příslušnosti nezbavuje soud, u něhož státní zástupce 

podal návrh na provedení úkonu, povinnosti rozhodnout o takovém návrhu v zákonné 

lhůtě a provést i další potřebné úkony, a to až do doby, než bude určen jiný příslušný 

soud. 

 (3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména lze-li mít pochybnosti 

o nestranném rozhodování nebo neprozrazení utajované informace, může státní 

zástupce ještě před podáním návrhu na provedení úkonu navrhnout krajskému soudu, 

v jehož obvodu má sídlo okresní soud jinak příslušný podle odstavce 1, aby rozhodl 

o příslušnosti jiného okresního soudu, který má sídlo v jeho obvodu, k provádění úkonů 

v přípravném řízení. Shledá-li krajský soud důvodnost takového návrhu, vyhoví mu, 

jinak jej zamítne. Při určení jiného soudu krajský soud přihlédne zejména k jeho 

vhodnosti z hlediska naplnění účelu trestního řízení, hospodárnosti a rychlosti řízení 

a práva obviněného na obhajobu.  

(4) Jsou-li důvody uvedené v odstavci 3 dány i u krajského soudu, státní zástupce 

podá návrh na určení jiného okresního soudu příslušného k provádění úkonů 

přípravného řízení vrchnímu soudu; při rozhodování o příslušnosti okresního soudu 

postupuje vrchní soud obdobně podle odstavce 3. 

(5) Soud určený podle odstavců 1 až 4 se stává příslušným k provádění všech úkonů 

soudu po celé přípravné řízení. 

 

ODDÍL SEDMÝ 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

§ 88 

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení 

podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 

§ 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, sjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy 

při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy 

při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle 

§ 329 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány 

významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo 

bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. 

Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je 

nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 
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že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně 

zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení 

záznamu založí do spisu. 

(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu 

a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně 

konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení 

pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa 

či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; 

v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, 

včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu 

zástupci. 

(3) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále trvají důvody, které 

vedly k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Pokud důvody 

pominuly, je povinen odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit, a to 

i před skončením doby uvedené v odstavci 2. Tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí 

předsedovi senátu, který příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydal, 

a v přípravném řízení rovněž státnímu zástupci a soudci. 

(4) Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení 

na návrh státního zástupce soudce krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců. 

(5) Bez příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může orgán činný 

v trestním řízení nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést 

i sám, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního 

zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), omezování osobní 

svobody (§ 171 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby 

stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) 

nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pokud s tím uživatel 

odposlouchávané stanice souhlasí. 

(6) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu 

připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, 

jakož i o orgánu, který záznam pořídil. Ostatní záznamy je povinen policejní orgán označit, 

spolehlivě uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným zneužitím záznamů, 

a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta, 

v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz 

užít tehdy, pokud je v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1, 

nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané stanice. 

(7) Pokud při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny 

skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném 

řízení státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech 

od pravomocného skončení věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného 
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opravného prostředku v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po rozhodnutí 

o mimořádném opravném prostředku, případně až po novém pravomocném skončení věci. 

Protokol o zničení záznamu o odposlechu zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu 

prvého stupně, k založení do spisu. 

(8) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 

skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvého stupně po pravomocném 

skončení věci, informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který 

vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu 

a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode 

dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Předseda senátu soudu prvního stupně 

podá informaci bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 157 odst. 5 písm. e). 

(9) Informaci podle odstavce 8 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 

nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně osm let spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 

spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti 

na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), nebo pokud se na spáchání 

trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení 

doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, 

vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel 

trestního řízení, včetně řízení uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít k ohrožení 

bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a svobod osob. 

§ 88a 

(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin 

porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu 

(§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému 

a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání 

přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního 

zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný 

čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné 

zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 

trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), 

nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou 

předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních 

a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak 

jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda 

senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu 

soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí 

být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní 
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smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní 

smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu 

uvedena jeho totožnost, je-li známa. 

(2) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 

skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném 

skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu 

uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který 

vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento 

příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne 

doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu 

k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního 

stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla 

věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty 

pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 157 odst. 5 písm. e). 

(3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 

nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 

spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti 

na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), nebo pokud se na spáchání 

trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení 

doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, 

vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel 

tohoto nebo jiného trestního řízení, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, 

zdraví, práv nebo svobod osob. 

(4) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel 

telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním 

provozu vztahovat. 

§ 146a 

Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o zajištění osob, věcí a majetku a o uložení 

pořádkové pokuty 

(1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce 

a) rozhodl o vazbě, nejde-li o rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby bez přijetí 

některého opatření nahrazujícího vazbu,  

b) rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, 

o uložení předběžného opatření (§ 88m odst. 2), o tom, že se nepovolí setkání obviněného 

s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou (§ 88d odst. 2), nebo o žádosti 

o zrušení předběžného opatření (§ 88n odst. 3), 

c) zajistil peněžní prostředky na účtu u banky, nebo u spořitelního a úvěrního družstva nebo 

jiné instituce, která vede účet pro jiného, rozhodl o blokaci peněžních prostředků 

penzijního připojištění se státním příspěvkem, blokaci peněžních prostředků doplňkového 

penzijního spoření, blokaci čerpání finančního úvěru a blokaci finančního pronájmu, 

rozhodl o omezení takového zajištění nebo blokace, nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo 

omezení takového zajištění nebo blokace (§ 79a odst. 1, 3, 4 a § 79b), 
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d) zajistil zaknihované cenné papíry, rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl 

žádosti o zrušení nebo omezení zajištění zaknihovaných cenných papírů (§ 79c odst. 5), 

e) zajistil nemovitost, rozhodl o omezení zajištění nemovitosti, nebo nevyhověl žádosti 

o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79d odst. 1, 7 a 8), 

f) zajistil nehmotnou věc, rozhodl o omezení zajištění nehmotné věci, nebo nevyhověl žádosti 

o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79e odst. 1 a 8), 

g) zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty, nepovolil 

provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty, nebo nevyhověl žádosti 

o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79f), 

h) změnil důvod zajištění věci (§ 79g), 

i) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení zajištění, 

nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti 

o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 47 a § 48 odst. 2 až 4), 

j) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu nebo trestu propadnutí 

majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného 

majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 344a, 

344b, 347 a 349), 

k) rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1) nebo 

l) rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b odst. 1), 

rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným 

osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal; 

vydal-li napadené rozhodnutí státní zástupce Speciálního státního zastupitelství, 

rozhoduje Vrchní soud v Praze. 

(2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1, § 79a odst. 1 a 3, 

§ 79b, § 79c odst. 2, 3 a 5, § 79d odst. 1 a 7, § 79e odst. 1, 2 a 8, § 79f odst. 2 nebo § 79g 

rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který 

ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení; jde-li o státního 

zástupce Speciálního státního zastupitelství, rozhoduje Vrchní soud v Praze. Věc 

předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce. 

§ 157 

Obecné ustanovení 

(1) Státní zástupce a policejní orgán jsou povinni organizovat svou činnost tak, aby 

účinně přispívali k včasnosti a důvodnosti trestního stíhání. 

(2) Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je 

tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. 

K prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je státní zástupce 

dále oprávněn: 

a) vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, 

dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení, 

b) odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla přikázána 

jinému policejnímu orgánu, 

c) dočasně odložit zahájení trestního stíhání. 
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(2) Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní 

zástupce. 

(3) Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, 

které je tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění 

pachatele. 

(4) Při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je 

státní zástupce dále oprávněn 

a) vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní 

řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení,  

b) vyžadovat informace od policejního orgánu o tom, zda bylo přijato trestní oznámení 

nebo jiný podnět k trestnímu stíhání nebo zda je prováděn postup před zahájením 

trestního řízení, a 

c) dočasně odložit zahájení trestního stíhání. 

(5) Kromě oprávnění uvedených v odstavci 3 a 4 je státní zástupce při výkonu 

dozoru oprávněn 

d) dávat závazné pokyny v trestním řízení, 

e) vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných 

trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní řízení 

a řádně v něm postupuje, 

f) účastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo 

i celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci; přitom postupuje podle 

ustanovení tohoto zákona upravujícího postup policejního orgánu a proti jeho 

rozhodnutí je přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního 

orgánu, 

g) vracet věc policejnímu orgánu se svými pokyny k doplnění, 

h) rušit nezákonná nebo nedůvodná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která 

může nahrazovat vlastními; jde-li o usnesení o odložení věci, může tak učinit do 30 

dnů od jeho doručení; jestliže rozhodnutí policejního orgánu státní zástupce nahradil 

vlastním rozhodnutím jinak než na podkladě stížnosti oprávněné osoby proti usnesení 

policejního orgánu, je proti jeho rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném rozsahu 

jako proti rozhodnutí policejního orgánu, 

i) přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu, 

a 

j) odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla 

přikázána jinému policejnímu orgánu. 

(3) (6) V závažných a skutkově složitých věcech může státní zástupce nebo policejní 

orgán využít odborné pomoci konzultanta, který má znalost ze speciálního oboru. O návrh 

na výběr určité osoby jako konzultanta může též požádat správní úřad, jiný orgán, vědeckou 

nebo výzkumnou instituci. O přibrání konzultanta sepíše státní zástupce nebo policejní orgán 

úřední záznam. Se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu může konzultant 

v rozsahu nezbytném pro výkon jeho funkce nahlížet do spisu a být přítomen při provádění 

úkonů trestního řízení. Do provádění úkonů však nesmí zasahovat. O všech skutečnostech, 

o nichž se konzultant v průběhu trestního řízení dozvěděl, je povinen zachovávat mlčenlivost. 
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Na vyloučení konzultanta se přiměřeně užijí zvláštní předpisy o znalcích a tlumočnících. 

Účast konzultanta nezbavuje státního zástupce a policejní orgán odpovědnosti za zákonný 

průběh trestního řízení. 

§ 157a 

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce 

(1) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, a poškozený mají právo kdykoliv v průběhu 

přípravného řízení žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady 

v postupu policejního orgánu. Tato žádost není vázána lhůtou. Žádost je nutno státnímu 

zástupci ihned předložit a státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit. O výsledku přezkoumání 

musí být žadatel vyrozuměn. 

(2) Žádost o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu státního zástupce 

konajícího vyšetřování vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství. 

§ 158e 

Použití agenta 

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 

trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 

§ 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, sjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy 

při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy 

při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle 

§ 329 trestního zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle 

§ 332 trestního zákoníku, nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku nebo 

pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána, je policejní orgán, pokud jím je útvar Policie České republiky 

nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů, oprávněn použít agenta. 

(2) Agentem je příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce 

bezpečnostních sborů plnící úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem, vystupující 

zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Je-li to k použití agenta, jeho přípravě 

nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti možné 

a) vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést 

do informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů, 

b) provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení 

či registrace, 

c) zastírat příslušnost k Policii České republiky nebo ke Generální inspekci bezpečnostních 

sborů. 

(3) Orgány veřejné správy jsou povinny poskytnout Policii České republiky a Generální 

inspekci bezpečnostních sborů bez odkladu potřebnou součinnost při plnění oprávnění 

uvedených v odstavci 2. 

(4) Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství 

soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce, podávající návrh, činný. Použití 

agenta povoluje na návrh státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství soudce 
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vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce vykonávající dozor v přípravném 

řízení ve věci, ve které je návrh podáván, činný. Návrh na použití agenta může podat 

i státní zástupce Speciálního státního zastupitelství, v takovém případě povoluje použití 

agenta Vrchní soud v Praze. V povolení musí být uveden účel použití a doba, po kterou 

bude agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. Na základě nového návrhu, 

obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta, lze dobu povolení prodloužit, a to 

i opakovaně. 

(5) Ke sledování osob a věcí v rozsahu uvedeném v § 158d odst. 2 a k provedení 

předstíraného převodu podle § 158c agent nepotřebuje další povolení. 

(6) Agent je povinen při své činnosti volit takové prostředky, které jsou způsobilé 

ke splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich 

právech nad míru nezbytně nutnou. Jiné povinnosti podle zvláštního zákona upravujícího 

postavení příslušníků Policie České republiky nebo podle zvláštního zákona upravujícího 

postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nemá. 

(7) Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje 

potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu 

se zákonem. Tyto údaje je povinen pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, 

a pominou-li důvody pro použití agenta, dá policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému 

ukončení činnosti agenta. Policejní orgán je povinen předložit státnímu zástupci záznam 

o výsledku použití agenta. 

(8) Agent může plnit své úkoly i na území jiného státu. O jeho vyslání do zahraničí 

po předchozím souhlasu příslušných orgánů státu, na jehož území má působit, a na základě 

povolení soudce uvedeného v odstavci 4 rozhoduje policejní prezident a v případě Generální 

inspekce bezpečnostních sborů její ředitel, pokud nestanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána, jinak; v ostatním platí ustanovení odstavců 1 až 7. 

 

ODDÍL PRVNÍ 

Zahájení trestního stíhání 

§ 160 

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, 

že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, 

rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, 

pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3 nebo § 159b odst. 1. Výrok usnesení 

o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, 

aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku 

spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, 

jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění 

usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního 

stíhání. 

(2) Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba doručit obviněnému nejpozději 

na počátku prvního výslechu a do 48 hodin státnímu zástupci a obhájci; u obhájce počíná 

lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení. Opis usnesení o zahájení trestního 

stíhání musí být doručen též poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé a jestliže 

o to výslovně požádá. Opis usnesení o zahájení trestního stíhání advokáta je třeba bez odkladu 

doručit též ministru spravedlnosti a předsedovi Komory. Opis usnesení o zahájení trestního 
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stíhání příslušníka Policie České republiky, příslušníka Vězeňské služby České republiky 

anebo celníka nebo zaměstnance České republiky, zařazeného k výkonu práce v Policii České 

republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky doručí 

Generální inspekce bezpečnostních sborů též řediteli příslušného bezpečnostního sboru. 

Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba bez odkladu doručit též 

a) předsedovi profesní samosprávné komory, jde-li o trestní stíhání jejího člena 

a může-li komora pozastavit z důvodu zahájení trestního stíhání výkon činnosti; 

opis usnesení o zahájení trestního stíhání advokáta, exekutora a notáře se doručí též 

ministru spravedlnosti, 

b) řediteli bezpečnostního sboru, jde-li o trestní stíhání příslušníka bezpečnostního 

sboru nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce 

v bezpečnostním sboru,  

c) náčelníkovi Vojenské policie, jde-li o vojáka z povolání, nebo řediteli Vojenského 

zpravodajství, jde-li o vojáka z povolání, který je příslušníkem Vojenského 

zpravodajství, 

d) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství, 

u něhož je státní zástupce činný, jde-li o trestní stíhání státního zástupce,  

e) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci nejblíže vyššího státního 

zastupitelství, jde-li o trestní stíhání vedoucího státního zástupce; v případě 

nejvyššího státního zástupce se doručí opis usnesení o zahájení trestního stíhání 

předsedovi vlády a ministru spravedlnosti. 

(3) Policejní orgán provede potřebné neodkladné nebo neopakovatelné úkony a zahájí 

trestní stíhání, pokud nelze dosáhnout, aby tyto úkony provedl příslušný orgán, a nejpozději 

do tří dnů od jejich provedení předá věc tomuto orgánu, který pokračuje v řízení. 

(4) Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, 

zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než 

bude zahájeno trestní stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno 

před soudem provést. V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu 

je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo 

neopakovatelný považován. 

(5) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku, který není 

uveden v usnesení o zahájení trestního stíhání, postupuje se ohledně tohoto skutku způsobem 

uvedeným v odstavcích 1 a 2. 

(6) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, 

je jiným trestným činem, než jak byl v usnesení o zahájení trestního stíhání právně posouzen, 

upozorní na to policejní orgán obviněného a učiní o tom záznam do protokolu. 

(7) Proti usnesení o zahájení trestního stíhání může obviněný podat stížnost. 

§ 174 

(1) Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní zástupce. 

(2) Kromě oprávnění uvedených v § 157 odst. 2 je při výkonu dozoru státní zástupce 

oprávněn 

a) dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů, 
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b) vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných 

trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní stíhání 

a řádně v něm postupuje,  

c) zúčastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo 

i celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci; přitom postupuje podle ustanovení 

tohoto zákona pro policejní orgán a proti jeho rozhodnutí je přípustná stížnost ve stejném 

rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu, 

d) vracet věc policejnímu orgánu se svými pokyny k doplnění,  

e) rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která může 

nahrazovat vlastními; u usnesení o odložení věci může tak učinit do 30 dnů od doručení; 

jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil vlastním rozhodnutím jinak než 

na podkladě stížnosti oprávněné osoby proti usnesení policejního orgánu, je proti jeho 

rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu, 

f) přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu. 

§183 

(1) Kdykoliv v průběhu řízení před soudem může předseda senátu požádat policejní 

orgán o opatření jednotlivého důkazu, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 

o doručení písemnosti. Policejní orgán je povinen mu urychleně vyhovět. 

(2) V závažných a skutkově složitých věcech vyžadujících znalost speciálního oboru 

může předseda senátu přibrat konzultanta. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení 

§ 157 odst. 3 6. 

§ 265d 

Oprávněné osoby 

(1) Dovolání mohou podat 

a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce krajského 

státního zástupce nebo vedoucího Speciálního státního zastupitelství anebo i bez 

takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch 

i v neprospěch obviněného, 

b) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká. 

(2) Obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce. Podání obviněného, 

které nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání, byť bylo takto 

označeno; o tom musí být obviněný poučen (§ 125 odst. 3). Nejvyšší soud o takovém podání 

nerozhoduje, ale zašle ho v závislosti na jeho obsahu buď příslušnému soudu jako návrh 

na povolení obnovy řízení nebo ministru spravedlnosti jako podnět ke stížnosti pro porušení 

zákona, popřípadě ho vrátí obviněnému s poučením, že dovolání může podat pouze 

prostřednictvím obhájce. Obdobně postupuje u podání osob, které by mohly podat v jeho 

prospěch odvolání. Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho 

způsobilost k právním úkonům omezena, může i proti vůli obviněného za něho v jeho 

prospěch dovolání podat též jeho zákonný zástupce a jeho obhájce. 

************************************************************************** 
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Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  

§ 36 

Úkoly v důchodovém pojištění plní u 

a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním 

poměru, 

b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu, 

c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, 

d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní 

společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto 

společností odměňováni, tato společnost, 

e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, 

f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody 

o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu, 

g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce, 

g) soudců a státních zástupců soud nebo státní zastupitelství, k němuž je soudce nebo 

státní zástupce přidělen k výkonu funkce, 

h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 

pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena 

zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců 

těchto územních samosprávných celků, 

ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář 

zákonodárného sboru, 

i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky, 

j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat, 

k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad, 

l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu 

za výkon pečovatelské služby, 

m) osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna 

pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí71c), orgán, který vyplácí odměnu, 

n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených 

po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených 

do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence, 

o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké 

škole v České republice, tato škola, 

p) osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání krajská 

pobočka Úřadu práce, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8YGBVVS)



14 

 

q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 

zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, 

a osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 

služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 

zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad 

nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci 

postavení zaměstnavatele, 

r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava 

provádí, 

s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení 

výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky 

vypláceny, útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí, 

t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení, 

u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného 

ochránce práv, 

v) státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní 

zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, 

w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, 

k němuž jsou v tomto pracovním vztahu, 

x) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany, 

y) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, 

z) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra, 

za) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad, 

zb) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů, 

zc) předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad, 

zd) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost, 

ze) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou, 

zf) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora, 

zg) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba, 

zh) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí tato 

organizační složka, 

zi) osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže 

vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu, 

zj) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní 

u těchto osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském 

pojištění. 
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Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

 

§ 3 

Poplatníci pojistného 

(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit 

tito poplatníci: 

a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, 

které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou 

zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní 

činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci 

zařazeni k výkonu státní služby1),  

b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely 

tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního 

poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky 

stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 

vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby 

zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo 

statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná 

osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební 

poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci 

mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje 

ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18, 

5. soudci a státní zástupci, 

6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 

kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce 

člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném 

rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního 

úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný 

ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 
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10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena 

odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

12. neplatil 

13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou 

jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže 

mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 

15. prokuristé, 

16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 

až 8, 13, 18 a 19, 

17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé 

činnosti podle zákona o daních z příjmů, 

18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, 

jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice, 

19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v souvislosti 

se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by 

byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona 

upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. 

(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného 

na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají 

zaměstnance uvedené v odstavci 3. 

(3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, 

kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň 

jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e); za tohoto 

zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast 

na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které 

jsou započitatelné do vyměřovacího základu. 

 (4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového 

pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění2), a za podmínek stanovených tímto 

zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské 

pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském 
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pojištění. Kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná 

výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění52).  

(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za dobu dobrovolné účasti 

na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění. 

(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění 

povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely 

tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž 

Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný 

v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele. 

*************************************************************************** 

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu  

§ 17 

Plán kontrolní činnosti 

(1) Plán kontrolní činnosti je věcné a časové vymezení kontrolních akcí v následujícím 

rozpočtovém roce. 

(2) Úřad je oprávněn opatřovat podklady pro zpracování plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Ten, koho o to Úřad požádá, je povinen ve lhůtě jím stanovené poskytnout pro tento 

účel Úřadu informace a vysvětlení a předložit doklady a jiné písemnosti. Získané podklady 

mohou být použity v případě uskutečnění kontroly jako informace o zjišťovaných 

a souvisejících skutečnostech. 

(3) Při zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti se vychází z podnětů prezidenta 

Úřadu, viceprezidenta Úřadu a z podnětů členů Úřadu. Podněty vycházejí z vlastní činnosti, 

od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády, vlády a státních zastupitelství. 

(4) Plán kontrolní činnosti u každé kontrolní akce obsahuje zejména  

a) předmět a cíle kontroly a označení kontrolovaného orgánu, organizační složky státu, 

právnické nebo fyzické osoby (dále jen "kontrolovaná osoba"), 

b) časový plán, 

c) člena Úřadu, který vypracovává kontrolní závěr a orgán Úřadu, který schvaluje kontrolní 

závěr,  

d) složení senátu Úřadu, byl-li zřízen. 

(5) Schválený plán kontrolní činnosti předkládá k informaci prezident Úřadu Poslanecké 

sněmovně, Senátu a vládě a zveřejňuje jej ve Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen 

"Věstník Úřadu"). 

(6) O provedení změn v plánu kontrolní činnosti rozhoduje Kolegium Úřadu. Schválenou 

změnu je nutno předložit k informaci a zveřejnit podle odstavce 5. 

 

 

*************************************************************************** 
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Změna zákona o důchodovém pojištění  

§ 5 

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni 

a) zaměstnanci v pracovním poměru, 

b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky 

a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České 

republiky5), vojáci z povolání5a) a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě), 

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 

zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud 

je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo 

volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle 

zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud 

se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou 

uvedeny v písmenech g) až i) a o) až s), 

e) osoby samostatně výdělečně činné, 

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

g) soudci a státní zástupci, 

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří 

jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena 

zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 

kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady 

Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 

členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního 

arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna 

podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a), 

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 

prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 
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o) prokuristé, 

p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) 

až i), p) a s), 

r) likvidátoři, 

s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká 

republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka 

zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České 

republice, 

t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 

uvolnění členové zastupitelstva, 

v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout 

příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České 

republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně 

osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e). 

(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále 

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě 

pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči 

o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora 

v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let 

se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora 

v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, 

se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba 

pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci 

uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom 

považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, 

že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo 

odchodné, 

b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání 

nebo jinou výdělečnou činnost, 

c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou 

vojáky z povolání, 

d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, 

e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby 

ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 

II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná 

závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li 

o blízkou osobu, 
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f) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] 

z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 

podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely 

účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují 

podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů, 

g) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském 

pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost 

vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního 

předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této 

výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu 

trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci 

v mateřství v období před porodem, 

h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího 

zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle 

vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou 

vykonávat výdělečnou činnost. 

(3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených v odstavci 

1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout 

od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly 

zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu 

a nejsou od této daně osvobozeny. Dobou zaměstnání se pro účely tohoto zákona rozumí 

období od počátku výkonu činnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) 

pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána. 

(4) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto zákona 

považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní 

poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními 

předpisy pro jeho vznik. 

(5) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního 

zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele; 

zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo 

je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení. 

***************************************************************************  

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

§ 8 

Povinnost platit pojistné 

(1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, (dále jen 

„příslušná zdravotní pojišťovna“). Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem: 

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3); 

b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 písm. b)]; 

c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c); 
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d) ke kterému se po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 

u příslušné zdravotní pojišťovny; 

e) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal již před 

1. lednem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené 

skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně doložit; 

f) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal mezi 1. lednem 

1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995, 

jestliže pojištěnec 

1. byl v cizině zdravotně pojištěn, 

2. v uvedeném období mu nebyly poskytnuty hrazené služby, 

3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu o postup podle odstavce 4. 

Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině. 

(2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem 

nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, 

s výjimkami stanovenými v § 6. Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje 

a) u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů 

den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje 

den skončení pracovního poměru, 

b) u služebního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu služby, jde-li 

o státního zaměstnance den nástupu služby, a za den ukončení zaměstnání se považuje den 

skončení služebního poměru, 

c) u členů družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, 

jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím 

odměňováni, den započetí práce pro družstvo, a za den ukončení zaměstnání se považuje 

den skončení členství v družstvu, 

d) u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti den, ve kterém poprvé 

po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, 

a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato 

dohoda sjednána, u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce 

se postupuje obdobně, 

e) u soudců den nástupu soudce do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den 

skončení výkonu funkce soudce, 

e) u soudců a státních zástupců den nástupu soudce nebo státního zástupce do funkce, 

a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce soudce nebo 

státního zástupce, 

f) u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou 

pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena 

zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva den, od něhož členu náleží odměna za výkon 

funkce vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 

městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního 

města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením 
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do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci 

ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a za den ukončení 

zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta 

nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání 

nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, považuje 

se za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně 

pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy, 

g) u poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu České republiky 

a poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky den zvolení, 

a za den ukončení zaměstnání se považuje den uplynutí volebního období, popřípadě den 

zániku mandátu, 

h) u členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu, členů Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

finančního arbitra, zástupce finančního arbitra, Veřejného ochránce práv a zástupce 

Veřejného ochránce práv den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se 

považuje den skončení výkonu funkce, 

i) u fyzických osob, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které byly jmenovány nebo 

zvoleny do funkce a jejich jmenováním nevznikl pracovní nebo služební poměr, den 

nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu 

funkce, 

j) u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal dobrovolný pracovník 

poskytovat pečovatelskou službu, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, kdy 

přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby, 

k) u osoby pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna 

podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí16c), den, od něhož jim tato odměna náleží, 

a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných 

důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost, 

l) u odsouzených ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a trestu odnětí 

svobody zařazených do práce den zařazení do práce, a za den ukončení zaměstnání se 

považuje den odvolání z výkonu práce, 

m) u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr 

nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho 

vznik, den započetí výkonu práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení 

výkonu práce, 

n) u zaměstnanců neuvedených pod písmeny a) až n) den, kdy začal zaměstnanec vykonávat 

práci, na jejímž základě mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za den 

ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce. 

(3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává 

plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát přestal být podle § 7 

plátcem pojistného. 

(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je 

v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny 

písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec 

v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto 
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prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se 

pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok 

na poskytování hrazených služeb. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní 

pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném 

zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je 

povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle tohoto 

ustanovení nepostupoval. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší 

šesti měsíců. 

(5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní 

pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále. 

*************************************************************************** 

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců  

 

§ 3  

Plat 

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.  

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle 

počtu let započitatelné praxe (dále jen „praxe“) a stupně státního zastupitelství, ke kterému je 

státní zástupce přidělen1) nebo přeložen2), nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje 

na 100 Kč nahoru.  

(3) Platová základna činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, kterým 

se stanoví platy soudcům21). Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením3).  

(4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci  

okresního státního 

zastupitelství 

krajského státního 

zastupitelství 

vrchního státního 

zastupitelství  

 

0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 

1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 

1,14 1,26 1,33 od počátku 9. roku 

1,22 1,35 1,47 od počátku 12. roku 

1,30 1,44 1,60 od počátku 15. roku 

1,35 1,53 1,68 od počátku 18. roku 

1,39 1,56 1,72 od počátku 21. roku 

1,43 1,59 1,75 od počátku 24. roku 

1,46 1,64 1,80 od počátku 27. roku 

1,51 1,67 1,84 od počátku 30. roku 
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(5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje  

a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými 

státními zástupci o 0,22 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,25,  

b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 

plánovanými státními zástupci o 0,09 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,11,  

c) krajskému státnímu zástupci o 0,40,  

d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0,18,  

e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0,09, . 

f) vrchnímu státnímu zástupci o 0,50,  

g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0,26,  

h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0,12,  

i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0,07.  

(6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství a Speciálního státního 

zastupitelství náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,84. 

Platový koeficient se zvyšuje  

a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství a Speciálního státního zastupitelství 

o 0,23,  

b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství a Speciálního státního 

zastupitelství o 0,15.  

(7) Nejvyššímu státnímu zástupci a vedoucímu Speciálního státního zastupitelství 

náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,71.  

(8) Náměstkovi nejvyššího státního zástupce a vedoucího Speciálního státního 

zastupitelství náleží plat určený z platové základny koeficientem ve výši 2,27.  

(9) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat státního zástupce 96 % platu podle tohoto 

zákona a podle čl. LI zákona č. 261/2007 Sb. 

(10) Státnímu zástupci, který byl přeložen bez svého souhlasu nebo žádosti k výkonu 

funkce k jinému státnímu zastupitelství, zůstává zachován plat, který by mu jinak 

příslušel, pokud mu přeložením nevznikne nárok na plat vyšší; to neplatí pro státního 

zástupce, který byl přeložen se souhlasem kárného soudu podle zákona o státním 

zastupitelství. 

§ 4 

Plat při zastupování  

 Státnímu zástupci, který na příkaz vedoucího státního zastupitelství zastupuje v plném 

rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného státního zástupce vykonávajícího 

vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v § 3 odst. 5 

nebo 6 pro funkci zastupovaného státního zástupce; dosavadní zvýšení koeficientu podle 

§ 3 odst. 5 písm. a) až i) písm. a) až e) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) státnímu zástupci po 

dobu zastupování nenáleží. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí 

pracovních povinností státního zástupce.  
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§ 5  

Plat při dočasném přidělení k výkonu funkce státního zástupce  

(1) Po dobu dočasného přidělení k výkonu funkce k jinému státnímu zastupitelství4) 

náleží státnímu zástupci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu 

funkce, pro jejíž výkon byl k jinému státnímu zastupitelství dočasně přidělen, je-li tento plat 

vyšší.  

(2) Po dobu dočasného přidělení státního zástupce k výkonu funkce k jinému orgánu 

nebo organizaci4) k Ministerstvu spravedlnosti, Justiční akademii, jinému státnímu 

orgánu v České republice, k jinému orgánu nebo organizaci se sídlem mimo území 

České republiky nebo k mírové nebo záchranné operaci anebo humanitární pomoci 

mimo území České republiky náleží státnímu zástupci dosavadní plat. Jde-li o orgán nebo 

organizaci se sídlem mimo území České republiky, náleží státnímu zástupci dosavadní plat, 

pokud mu odměnu za výkon funkce v zahraničí neposkytuje orgán nebo organizace, k nimž 

byl dočasně přidělen.  

§ 7 

 Praxe 

(1) Do počtu let praxe rozhodné pro stanovení platového koeficientu podle § 3 odst. 4 se 

započítává 

a) doba výkonu funkce státního zástupce6), prokurátora7) a vyšetřovatele prokuratury7), 

b)doba čekatelské praxe právního čekatele8) a právního čekatele prokuratury9), 

c) státním zástupcem prokázaná doba jiné právnické praxe po získání úplného 

vysokoškolského právnického vzdělání. 

(2) Doba, po kterou státní zástupce nemohl vykonávat funkci prokurátora7) nebo 

vyšetřovatele prokuratury7) z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně10), se posuzuje jako 

doba podle odstavce 1 písm. a). 

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst do doby 

praxe i jiné doby. 

(4) Do doby praxe podle odstavce 1 se započítává také doba 

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby11) a civilní služby12) v rozsahu stanoveném 

zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby, 

b) mateřské a rodičovské dovolené13) nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu 

odpovídajícím délce mateřské a rodičovské dovolené platném v době této péče podle 

zvláštních předpisů14), pokud se státní zástupce současně nepřipravoval v denním 

studiu15) na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu 

pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a 

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující celkem tři měsíce v kalendářním 

roce. 

(5)Při hodnocení praxe pro zvýšení platového koeficientu státnímu zástupci okresního 

státního zastupitelství z 1,01 na 1,14, krajského státního zastupitelství z 1,09 na 1,26 

a vrchního státního zastupitelství z 1,17 na 1,33 lze postupovat podle předchozích ustanovení 

pouze za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci státního 
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zástupce6) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. 

Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží státnímu zástupci okresního státního 

zastupitelství plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,01, krajského 

státního zastupitelství ve výši 1,09 a vrchního státního zastupitelství ve výši 1,17. 

Při hodnocení praxe pro zvýšení platového koeficientu státnímu zástupci okresního 

státního zastupitelství z 1,01 na 1,14 a státnímu zástupci krajského státního 

zastupitelství z 1,09 na 1,26 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze 

za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci státního 

zástupce6) nejméně po dobu 3 let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. 

Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží státnímu zástupci okresního 

státního zastupitelství plat určený z platové základny s použitím platového koeficientu 

ve výši 1,01 a státnímu zástupci krajského státního zastupitelství plat určený z platové 

základny s použitím platového koeficientu ve výši 1,09. Po jejím splnění se rozhodná 

doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4. 

§ 9 

Plat při dočasném zproštění výkonu funkce státního zástupce  

(1) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle zvláštního právního předpisu16) 

přísluší státnímu zástupci 50 % platu, na který vznikl státnímu zástupci ke dni účinnosti 

dočasného zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce 

nárok, nestanoví-li tento zvláštní právní předpis jinak.  

(2) Nedošlo-li z důvodu, pro který byl státní zástupce dočasně zproštěn výkonu funkce, 

k zániku funkce státního zástupce17), nevyplacená část platu včetně dalšího platu, pokud by 

na něj jinak státnímu zástupci vznikl nárok, se doplatí; to neplatí, byl-li státní zástupce 

pravomocně odsouzen pro trestný čin.  

§ 9 

(1) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce podle § 80 odst. 1 

zákona o státním zastupitelství státnímu zástupci plat nenáleží. 

(2) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce podle § 80 odst. 2 

nebo 3 zákona o státním zastupitelství náleží státnímu zástupci 50 % platu, na který by 

jinak po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce měl nárok. Nedošlo-li k zániku 

funkce, doplatí se státnímu zástupci zbývající část platu, na kterou by mu jinak vznikl 

nárok; to neplatí, byl-li státní zástupce pravomocně odsouzen pro trestný čin. 

§ 10  

Naturální plnění  

(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státnímu 

zástupci v rozsahu a za podmínek dále stanovených.  

(2) Nejvyššímu státnímu zástupci a náměstkovi nejvyššího státního zástupce, vedoucímu 

Speciálního státního zastupitelství a jejich náměstkům náleží naturální plnění spočívající 

ve zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.  

(3) Nejvyššímu státnímu zástupci a vedoucímu Speciálního státního zastupitelství 

náleží dále naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho 

k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, náměstkovi nejvyššího 

státního zástupce a vedoucího Speciálního státního zastupitelství naturální plnění 

spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo 
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v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.  

(4) Vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění spočívající v  

a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním 

a k umožnění styku s rodinou,  

b) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.  

§ 11  

(1) Státnímu zástupci náleží plat ode dne vzniku pracovního poměru  ve funkci státního 

zástupce do jeho skončení, který je stanoven jako den nástupu do funkce, do zániku 

funkce.  

(2) Státnímu zástupci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, 

v němž dosáhl délky praxe stanovené v § 3 odst. 4.  

(3) Státnímu zástupci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) 

písm. a) až e) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b)od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém 

došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení. Nárok zaniká posledním dnem 

kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového 

koeficientu.  

§ 12  

Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi nejvyššího státního zástupce a vrchnímu 

státnímu zástupci náleží naturální plnění ode dne jmenování do těchto funkcí do dne odvolání 

z těchto funkcí.  

§ 12 

Nejvyššímu státnímu zástupci, vedoucímu Speciálního státního zastupitelství 

a jejich náměstkům náleží naturální plnění ode dne jmenování do této funkce do dne 

zániku této funkce. 

§ 13  

(1) Plat a další náležitosti poskytuje státnímu zástupci státní zastupitelství, u něhož 

vykonává státní zástupce svoji funkci v pracovním poměru.  

(2) Plat je splatný ve shodných termínech jako u zaměstnanců ministerstev18).  

(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody 

lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu a ve stejném rozsahu a pořadí jako 

u zaměstnanců ministerstev19).  

(4) Nárok na plat lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok 

na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce.  

§ 16  

 Ode dne účinnosti tohoto zákona náleží státnímu zástupci plat, další plat a další 

náležitosti pouze podle tohoto zákona. Jiná peněžitá a nepeněžitá plnění v souvislosti 

s výkonem funkce v pracovním poměru státnímu zástupci počínaje tímto dnem nenáleží 

s výjimkou cestovních náhrad podle zvláštního předpisu20). 

  

*************************************************************************** 
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Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

§ 2  

(1) Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba1). V případě nezletilých 

dětí, které nabyly plné svéprávnosti, se sociálně-právní ochrana poskytuje pouze v rozsahu 

stanoveném v § 8 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e), § 10 odst. 3 písm. a), b), § 14a, § 29, § 32 

odst. 4, § 33 a 34. Při poskytování sociálně-právní ochrany v těchto případech je příslušný 

orgán sociálně-právní ochrany povinen plně respektovat vůli dítěte, které nabylo plné 

svéprávnosti. 

(2) Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky 

a) má trvalý pobyt, 

b) má podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky 

po dobu nejméně 90 dnů, 

c) podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, 

d) je oprávněno trvale pobývat2),  

e) pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nebo oprávnění 

k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které 

pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území 

České republiky podle zvláštního právního předpisu2a),  

f) pobývá s rodičem, který na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dní za účelem 

strpění pobytu na území podle zvláštního právního předpisu63) nebo který je azylantem 

anebo osobou požívající doplňkové ochrany, nebo  

g) je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany. 

 (3) V rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 37 a 42) se sociálně-právní ochrana 

poskytuje také dítěti, které nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo není 

hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního 

právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky ani není oprávněno 

podle zvláštního právního předpisu2) trvale pobývat na území České republiky. 

 

§ 14a 

(1) Je-li nebo může-li být dítě účastníkem řízení ve věcech osvojení, péče soudu 

o nezletilé, ochrany proti domácímu násilí anebo vyslovení přípustnosti převzetí nebo 

držení v ústavu zdravotnické péče nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení 

sociálních služeb a není-li orgán sociálně-právní ochrany dětí v takovém řízení 

opatrovníkem dítěte nebo poručníkem dítěte na základě jmenování nebo ustanovení 

rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci, provede na žádost státního zastupitelství 

obecní úřad obce s rozšířenou působností šetření a vypracuje podrobnou zprávu 

o osobních, rodinných a sociálních poměrech dítěte a aktuální životní situaci dítěte. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je dožádání státního zastupitelství 

podle odstavce 1 povinen vyhovět. Mlčenlivosti podle tohoto zákona se přitom nelze 

dovolávat.  
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(3) O podání návrhu na zahájení řízení uvedeného v odstavci 1 státní zastupitelství 

zpravidla předem vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá jej 

o jeho stanovisko k podání takového návrhu. 

*************************************************************************** 

Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 

 

 § 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, vedoucích státních zástupců, náměstků vedoucích státních zástupců a soudních 

exekutorů a v řízení o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci, v řízení 

o způsobilosti soudce, státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce vykonávat 

jeho funkci a v řízení o vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce. 

§ 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 nebo vedoucího státního zástupce 

vykonávat svou funkci2)., 

c) možnost vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce. 

§ 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. 
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(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, 
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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, 

b) vedoucí Speciálního státního zastupitelství proti státnímu zástupci Speciálního 

státního zastupitelství, 

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 odvolání nejvyššího státního zástupce v kárném řízení podává vláda. 

(7) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti vedoucího státního 

zástupce nebo jeho náměstka je oprávněn podat 

a) ministr spravedlnosti proti nejvyššímu státnímu zástupci, proti vedoucímu 

Speciálního státního zastupitelství, proti kterémukoliv krajskému nebo okresnímu 

státnímu zástupci a proti kterémukoli náměstkovi vedoucího státního zástupce 

b) nejvyšší státní zástupce proti vedoucímu Speciálního státního zastupitelství, proti 

kterémukoliv krajskému nebo okresnímu státnímu zástupci a proti kterémukoli 

náměstkovi vedoucího státního zástupce, 

c) krajský státní zástupce proti svému náměstkovi a proti okresnímu státnímu zástupci 

okresního státního zastupitelství ve svém obvodu a jeho 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. 

(1) Návrh na zahájení kárného řízení musí být podán nejpozději do 3 let ode dne 

spáchání kárného provinění. 
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(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu trestního řízení vedeného pro skutek, pro 

který se navrhuje zahájení kárného řízení. 

(2) (3) 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, proti němuž návrh směřuje, 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) (4) Účastníky řízení jsou navrhovatel a 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, 

proti němuž návrh směřuje (dále jen „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 nebo náměstek vedoucího státního 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. 

§ 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 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 též tehdy, bylo-li vzdání se funkce 

státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, 

zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu,  
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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, státnímu 

zástupci, vedoucímu státnímu zástupci nebo náměstkovi vedoucího státního zástupce 

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, má-

li 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, státní zástupce nebo náměstek vedoucího státního 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. 

§ 19 

(1) Dojde-li senát k závěru, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, rozhodne, 

že je vinen, a uloží mu kárné opatření nebo rozhodne o upuštění od uložení kárného opatření 

za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy7). 

(2) Senát vynese zprošťující rozhodnutí, dojde-li k závěru, že se kárně obviněný kárného 

provinění nedopustil nebo mu je nelze prokázat nebo nebylo prokázáno, že se stal skutek, 

pro který se řízení vede, anebo tento skutek není kárným proviněním. 
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(3) Jestliže senát kárně obviněného zprostil podle odstavce 2, má kárně obviněný nárok 

vůči státu na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s kárným řízením. Senát 

rozhodne o tomto nároku ve svém rozhodnutí podle odstavce 2 nebo, je-li třeba provést další 

šetření, rozhodne o nároku kárně obviněného na náhradu nákladů samostatným rozhodnutím. 

(4) Senát zastaví kárné řízení, jestliže při ústním jednání vyjde najevo některý z důvodů 

zastavení uvedených v § 14. 

(5) Předseda senátu rozhodnutí vyhlásí při ústním jednání. Rozhodnutí je třeba písemně 

vyhotovit. Kromě výroku musí rozhodnutí obsahovat též jeho stručné odůvodnění a poučení 

o odvolání. 

§ 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. 

§ 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, státního zástupce, vedoucího státního 

zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce, jako by nebyl pro kárné provinění 

stíhán. Jestliže výkon kárného opatření do té doby neskončil, kárný postih se zahlazuje 

vykonáním kárného opatření. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8YGBVVS)



35 

 

HLAVA V 

Řízení o vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce 

§ 27 

(1) Návrh na vyslovení souhlasu s přeložením státního zástupce může podat vedoucí 

státní zástupce státního zastupitelství, u kterého je činný státní zástupce, který má být 

přeložen, pokud 3 po sobě jdoucí pravidelná hodnocení obsahují závěr, že státní 

zástupce neplní své povinnosti vyhovujícím způsobem.  

(2) Kárný soud vysloví souhlas s přeložením státního zástupce, pokud na základě 

pravidelného hodnocení jsou pochyby o tom, zda státní zástupce bude řádně plnit 

na státním zastupitelství, u kterého je činný, své povinnosti, zejména zda bude 

postupovat nezávisle, nestranně, odborně, odpovědně, v souladu se zákonem a bez 

zbytečných průtahů.    

(3) Nestanoví-li odstavce 1 a 2 něco jiného, použijí se v řízení o vyslovení souhlasu 

s přeložením státního zástupce ustanovení hlavy třetí obdobně. 

 

*************************************************************************** 

Změna zákona o zaměstnanosti 

§ 25  

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze 

fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není 

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými 

v odstavcích 3 a 6, 

b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje 

fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního 

předpisu27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, 

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou 

komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím 

organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah 

k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho 

měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle 

odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

d) členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti 

vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, 

za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna 

spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální 

mzdy, 

e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah 

k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho 

měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle 

odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 
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f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, 

za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu 

s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

g) soudcem nebo státním zástupcem, 

h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu, 

i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny odměny 

jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají 

jako uvolnění členové, 

j) prezidentem republiky, 

k) členem vlády, 

l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 

m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochrance práv, 

n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, členové Rady Energetického regulačního úřadu, finančním arbitrem 

nebo zástupcem finančního arbitra, 

o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu28), prokuristou nebo 

likvidátorem podle zvláštního právního předpisu29), a to v době, kdy tuto činnost vykonává, 

p) osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna 

pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

q) výdělečně činná v cizině, 

r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou 

v odstavci 4, nebo 

s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu 

mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu 

s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy. 

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou 

a) je uznána dočasně neschopnou práce, 

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je 

ve vazbě, 

c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo 

d) je invalidní ve třetím stupni32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím 

stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b). 

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek 

nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo 

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, 

pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, 

nepřesáhne polovinu minimální mzdy. 

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu 
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na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování 

zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené 

krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě 

výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky 

(odměny) sčítají. 

(4) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba 

soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období (§ 41) 

zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného 

právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců. Skutečnost, že se soustavně připravuje 

na budoucí povolání, je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce oznámit při 

podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne 

zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání. 

(5) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon 

činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce 

Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného 

zaměstnání. 

(6) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče 

o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu 

práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen 

„krátkodobé zaměstnání“). 

(7) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je neposkytnutí 

identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů 

(§ 17 odst. 2). 

(8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud 

a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se 

zaměstnavatelem vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu 

práce, nebo 

b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované 

krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem33). 

V případech podle písmene a) nebo b) může být fyzická osoba zařazena na základě nové 

písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného 

jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce. 

 

*************************************************************************** 

Změna zákona o nemocenském pojištění  

§ 5  

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni: 

a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru, 

2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, 

Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce 
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bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky 

a informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen „příslušníci“), 

3. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 

4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

7. soudci a státní zástupci, 

8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 

kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce 

člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném 

rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky, 

10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, 

členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové rady Energetického 

regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady 

Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný 

ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 

11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 

vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené 

zvláštním zákonem12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo 

statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná 

osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební 

poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci 

mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje 

ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18, 

12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena 

odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen „osoba 

pečující a osoba v evidenci“), 

14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr 

nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy 

pro jeho vznik, 

16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé 

obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni 

práci, 

17. prokuristé, 
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18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 10, 

20 a 21, 

19. likvidátoři, 

20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo 

výkonu práce je trvale v České republice, 

21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout 

příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České 

republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu75) a nejsou od této 

daně osvobozeny, 

b) osoby samostatně výdělečně činné. 

§ 10 

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců 

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro 

zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak 

v odstavcích 2 a 3. 

(2) U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal 

vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela 

náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. 

(3) Pojištění vzniká u 

a) smluvního zaměstnance dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro smluvního 

zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele, 

b) soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce, 

b) soudce a státního zástupce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem zániku funkce 

soudce nebo státního zástupce, 

c) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy dnem, 

od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení této funkce nebo 

zánikem mandátu člena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, 

náměstek primátora nebo člen rady územního samosprávného celku, městské části nebo 

městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy 

svěřené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, 

místostarosty, primátora, náměstka primátora nebo rady územního samosprávného celku, 

městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního 

města Prahy a je mu vyplácena odměna za výkon funkce, trvá mu účast na pojištění ještě 

po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje, náměstka 

hejtmana kraje, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města 

Prahy, 
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d) poslance Poslanecké sněmovny a senátora Senátu Parlamentu České republiky dnem 

zvolení a zaniká dnem zániku mandátu, 

e) osoby pečující a osoby v evidenci dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných 

důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, 

f) odsouzeného dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce, 

g) společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, 

jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém začal konat 

práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení výkonu této práce, 

h) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení dnem uvedeným 

v pověření k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pověření, 

i) likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukončení výkonu funkce. 

(4) Jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat rozhodného 

příjmu z důvodu 

a) změny sjednané částky započitatelného příjmu, zaniká účast zaměstnance na pojištění 

dnem předcházejícím dni, od kterého k této změně došlo, 

b) zvýšení rozhodného příjmu podle § 6 odst. 2 věty druhé, zaniká účast zaměstnance 

na pojištění podle § 6 dnem předcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo. 

(5) Jestliže v zaměstnání malého rozsahu dojde ke sjednání započitatelného příjmu 

v částce alespoň rozhodného příjmu anebo sjednaný započitatelný příjem bude alespoň na tuto 

částku zvýšen, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku 

sjednán nebo zvýšen. 

(6) Uzavřel-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru další pracovní poměr 

k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, 

nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud 

v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění; v tomto případě se má 

za to, že pojištění trvá bez přerušení. Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní 

pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí 

zaměstnání. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li alespoň jedním ze zaměstnání 

malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce. 

(7) Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem na území České 

republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt na území České 

republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce 

v cizině též v případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento zaměstnanec je 

povinně účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění zaměstnance podle věty 

první, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zaměstnanec je 

povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém má trvale místo výkonu práce. 

(8) Pojištění zahraničního zaměstnance vzniká dnem, který uvedl v přihlášce k účasti 

na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška k pojištění podána, a zaniká dnem 

skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo dnem skončení doby zaměstnání 

na území České republiky nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo 

ve stanovené lhůtě nebo výši podle zvláštního právního předpisu1) zaplaceno pojistné, anebo 

dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato odhláška 

podána. 
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(9) Jestliže v době trvání pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu odnětí svobody 

nebo zabezpečovací detence, dosavadní pojištění dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody 

nebo zabezpečovací detence zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání 

po skončení výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. 

§ 92 

(1) Úkoly zaměstnavatelů v pojištění plní v rozsahu dále stanoveném 

a) zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů (§ 93 a 123), 

b) služební útvary, 

c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby. 

(2) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u 

a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž jsou v pracovním poměru, 

b) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec 

zařazen k výkonu státní služby, 

c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají 

pro družstvo práci, 

d) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení 

práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu, 

e) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, 

který uzavřel s pracovníkem tento vztah, 

f) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce, 

f) soudců a státních zástupců soud nebo státní zastupitelství, k němuž je soudce nebo 

státní zástupce přidělen k výkonu funkce, 

g) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, útvar, 

který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků, 

h) poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Poslanecké 

sněmovny a u senátorů Senátu Parlamentu České republiky Kancelář Senátu, 

i) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat, 

j) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad, 

k) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad, členů 

Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů a u členů 

Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad, 

l) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra, 

m) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného 

ochránce práv, 

n) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 11 správní úřad nebo právnická osoba uvedená 

v tomto ustanovení anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení 

zaměstnavatele, 
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o) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto pracovníkům 

vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby, 

p) osob pečujících a osob v evidenci orgán, který vyplácí odměnu pěstouna podle zvláštního 

právního předpisu13), 

q) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 15 ten, pro něhož jsou tyto osoby činné, 

r) smluvních zaměstnanců smluvní zaměstnavatel, 

s) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným tato společnost, 

t) komanditistů komanditní společnosti tato společnost, 

u) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost, 

v) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou, 

w) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora, 

x) členů kolektivních orgánů právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 18 tato 

právnická osoba, 

y) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 20 tato 

organizační složka, 

z) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 21 právnická osoba, která tyto osoby pověřila 

obchodním vedením na základě smluvního zastoupení podle občanského zákoníku. 

(3) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u zaměstnanců uvedených 

v § 5 písm. a) bodě 22 ten, kdo zaměstnává tyto zaměstnance. 

*************************************************************************** 

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

§ 59 

Skryté vyšetřování na území České republiky 

(1) Na území České republiky může být použit jako agent nebo provést předstíraný 

převod příslušník zahraničního bezpečnostního sboru. 

(2) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje použití příslušníka 

zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta na návrh státního zástupce vrchního státního 

zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je 

státní zástupce podávající návrh činný, po podání obžaloby činný státní zástupce 

vykonávající dozor v přípravném řízení ve věci, ve které je návrh podáván, nebo 

na návrh státního zástupce Speciálního státního zastupitelství soudce Vrchního soudu 

v Praze; po podání obžaloby povoluje použití příslušníka zahraničního bezpečnostního 

sboru jako agenta předseda senátu soudu prvního stupně. Státní zástupce vrchního státního 

zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství nebo Speciálního státního zastupitelství 

může návrh podat a po podání obžaloby předseda senátu soudu prvního stupně povolení vydat 

pouze, pokud cizozemský orgán udělil na základě žádosti o právní pomoc k použití 

příslušníka bezpečnostního sboru svého státu jako agenta souhlas. Žádost o právní pomoc 

podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství 

nebo Speciálního státního zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně. 

(3) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje použití příslušníka 

zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta na návrh státního zástupce Vrchního státního 
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zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství soudce Vrchního soudu v Praze. 

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství 

může návrh podat pouze na základě žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc. 

(4) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje předstíraný převod 

příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru státní zástupce vrchního státního 

zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství nebo Speciálního státního zastupitelství, 

po podání obžaloby předseda senátu soudu prvního stupně. Státní zástupce vrchního státního 

zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství nebo Speciálního státního zastupitelství 

a po podání obžaloby předseda senátu soudu prvního stupně tak může učinit pouze, pokud 

cizozemský orgán udělil na základě žádosti o právní pomoc k provedení předstíraného 

převodu příslušníkem bezpečnostního sboru svého státu souhlas. Žádost o právní pomoc 

podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství 

nebo Speciálního státního zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně. 

(5) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje předstíraný převod 

příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru státní zástupce Vrchního státního 

zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství. Státní zástupce Vrchního státního 

zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství tak může učinit pouze na základě 

žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc. 

(6) Příslušník zahraničního bezpečnostního sboru při plnění úkolů podle odstavce 1 

vykonává v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů oprávnění a povinnosti příslušníka 

Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. Při provádění úkonů 

na území České republiky je vázán právním řádem České republiky a jeho činnost řídí 

příslušník Policie České republiky stanovený podle zákona o Policii České republiky nebo 

příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů stanovený podle zákona o Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. 

§ 60 

Skryté vyšetřování na území cizího státu 

(1) Příslušník Policie České republiky nebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních 

sborů může být použit na území cizího státu jako agent nebo tam provést předstíraný převod. 

(2) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice je třeba před použitím 

příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních 

sborů jako agenta a po vydání povolení podle § 158e odst. 4 a § 158f trestního řádu vyžádat 

souhlas příslušného cizozemského orgánu. Žádost o právní pomoc podává státní zástupce 

vrchního státního zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství nebo Speciálního 

státního zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně. 

(3) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje použití příslušníka Policie 

České republiky nebo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů jako agenta 

na návrh státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Nejvyššího státního 

zastupitelství soudce Vrchního soudu v Praze. Státní zástupce Vrchního státního 

zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství může návrh podat pouze na základě 

žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc. 

(4) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje předstíraný převod 

příslušníkem Policie České republiky nebo příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních 

sborů státní zástupce vrchního státního zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství 

nebo Speciálního státního zastupitelství, po podání obžaloby předseda senátu soudu 
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prvního stupně. Před provedením takového předstíraného převodu a po vydání povolení je 

třeba vyžádat souhlas příslušného cizozemského orgánu. Žádost o právní pomoc podává státní 

zástupce vrchního státního zastupitelství Nejvyššího státního zastupitelství nebo 

Speciálního státního zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně. 

(5) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje předstíraný převod 

příslušníkem Policie České republiky nebo příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních 

sborů státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Nejvyššího státního 

zastupitelství. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Nejvyššího státního 

zastupitelství tak může učinit pouze na základě žádosti cizozemského orgánu o právní 

pomoc. 

(6) Součástí žádosti o právní pomoc podle odstavců 2 a 4 je i požadavek na sdělení 

podmínek, za kterých příslušník Policie České republiky nebo příslušník Generální inspekce 

bezpečnostních sborů bude moci být na území cizího státu použit jako agent nebo tam provést 

předstíraný převod. 

 (7) O vyslání příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Generální inspekce 

bezpečnostních sborů na území cizího státu za účelem jeho použití jako agenta nebo 

k provedení předstíraného převodu rozhoduje po splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 

až 6 v případě příslušníka Policie České republiky policejní prezident a v případě příslušníka 

Generální inspekce bezpečnostních sborů její ředitel. 

§ 61 

Skryté vyšetřování s použitím příslušníka Policie České republiky na území České 

republiky pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu 

(1) Příslušník Policie České republiky nebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních 

sborů může být použit na území České republiky jako agent nebo zde provést předstíraný 

převod pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu. 

(2) Použití příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Generální inspekce 

bezpečnostních sborů jako agenta povoluje na návrh státního zástupce Vrchního státního 

zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství soudce Vrchního soudu v Praze. 

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Nejvyššího státního zastupitelství 

může návrh podat pouze na základě žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc. 

(3) Předstíraný převod příslušníkem Policie České republiky nebo příslušníkem Generální 

inspekce bezpečnostních sborů povoluje státní zástupce Vrchního státního zastupitelství 

v Praze Nejvyššího státního zastupitelství. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství 

v Praze Nejvyššího státního zastupitelství tak může učinit pouze na základě žádosti 

cizozemského orgánu o právní pomoc. 
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