Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů.

Změna zákona o státním zastupitelství :


a) k § 9 odst.1 - uvedené znění návrhy umožňuje, aby byl nejvyšším státním zástupcem jmenován právník, který do současné doby vůbec nevykonával funkci státního zástupce, neboť postačí, aby byl státním zástupcem jmenován bezprostředně předtím, nežli je jmenován nejvyšším státním zástupcem, když zákon nestanoví povinnost, aby po určitou dobu pracoval jako státní zástupce. Toto je rozdíl, oproti § 10 odst.4, upravujícímu jmenování dalších vedoucích státních zástupců, kde se naopak požaduje, aby po zákonem stanovenou dobu vykonával funkci státního zástupce.

Vzhledem k tomu, že je namístě, aby v čele státního zastupitelství na vrcholném místě stála osoba, která činnost státního zastupitelství zná z vlastní praxe, navrhujeme, aby  bylo znění  upraveno takto :

§ 9 odst.1)  nově zní “Nejvyššího státního zástupce jmenuje na dobu 10 let prezident republiky na návrh vlády, předložený vládě ministrem spravedlnosti. Nejvyšší státní zástupce nemůže být do této funkce jmenován opakovaně. Nejvyšším státním zástupcem může být jmenován státní zástupce, který má vykonanou právní praxi po dobu nejméně 10 let, z toho nejméně 6 let ve funkci státního zástupce a který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a vysokou morální integritou dává záruky řádného výkonu této funkce”.

Odůvodnění:
Tato úprava uvede do souladu požadavky na nejvyššího státního zástupce s požadavky na  vrchní, krajské a okresní státní zástupce. 

b)  k § 10, týkajícímu se jmenování vedoucích státních zástupců :

Z platného znění zákona je odstraněn údaj, týkající se odvolávání z funkce. Skutečnost, že z vedoucí funkce lze odvolat zřejmě jen v důsledku kárného řízení, by měla být v zákoně výslovně uvedena. Takto vzbuzuje zákon dojem, že jsou vedoucí funkcionáři neodvolatelní.
Vzhledem k tomu, že ani v připravované novele zák.č.7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů není nic o odvolávání vedoucích funkcionářů státního zastupitelství uvedeno, na rozdíl od úpravy, týkající se odvolávání předsedů a místopředsedů soudů, která zde výslovně uvedena je, považujeme za nezbytné takovou úpravu doplnit  a to tímto způsobem :

Do § 10 doplnit nový  odst.7)  , který zní :
“Vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce před uplynutím doby, uvedené v § 9 odst.1 a § 10 odst.4) pouze na základě kárného řízení “.  

Odůvodnění:

Upravuje-li návrh zákona jmenování vedoucích státních zástupců musí   být též  upraveno jejich odvolání.  Viz  rovněž naše připomínka výše. Tato připomínka je zásadní.  
K § 28 – obecně postrádáme definici formy zavinění, tedy zda lze kárné provinění spáchat úmyslně, z nedbalosti, případně oběma způsoby a dále, zda jde o porušení jakýchkoli povinností, nebo zda by spíše nemělo jít o závažné porušení povinností nebo o porušení povinností, které mohou mít vliv na rozhodovací činnost státního zastupitelství a ekonomiku jeho správy. ( tuto připomínku však nepovažujeme za zcela zásadní, pouze by přesnější definice usnadnila rozhodování soudu v kárném řízení a vedla k větší právní jistotě státních zástupců ). Tato připomínka je zásadní.




V Praze dne 12.4.2011                                                                  Ing. Jan Rovenský 
                                                                                                        předseda OS SOO

