Věc

Návrh TOP09

Návrh Pirátů

Funkční období NSZ

10 let

10 let

SHODA

Jmenování NSZ

vláda na návrh MSp

vláda na návrh MSp

SHODA

Opakování NSZ

Nelze opakovat vůbec.

Nelze dvě po sobě jdoucí FO.

ROZDÍL

Praxe NSZ

10 let právní praxe

10 let praxe ve vyjmenovaných funkcích (funkce
ROZDÍL
státního zástupce, veřejného žalobce u mezinárodního
soudu, soudce, soudce Ústavního soudu nebo soudce u
mezinárodního soudu) - požadavek NSZ

Další požadavky na NSZ

"...svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a
vysokou morální integritou dává záruky řádného výkonu
této funkce".

"...svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi
a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu
této funkce."

ROZDÍL

Odvolatelnost NSZ

Rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení.

Rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení.

SHODA

Jmenování náměstků NSZ

jmenuje NSZ

jmenuje MSp na návrh NSZ

ROZDÍL

Odvolání náměstků NSZ

odvolává NSZ, kárný soud nemůže

odvolává MSp na návrh NSZ, případně kárný soud požadavek NSZ z důvodu historických problémových
kauz náměstků VSZ v Praze

ROZDÍL

Funkční období vedoucích SZ

7 let

7 let

SHODA

Opakování vedoucích SZ

Nelze dvě po sobě jdoucí FO u téhož SZ.

Nejvýše dvě po sobě jdoucí FO u téhož SZ požadavek NSZ dle praxe OSZ a délky trvání
trestních kauz u KSZ a VSZ.

ROZDÍL

Praxe vedoucích SZ

VSZ a KSZ 6 let jako státní zástupce, OSZ 4 roky jako
státní zástupce

Zohlednění požadavků NSZ:
VSZ 8 let právní praxe, z toho 6 let jako státní
zástupce,
KSZ 6 let právní praxe, z toho 5 let jako státní
zástupce,
OSZ 4 roky právní praxe, z toho 3 roky jako státní
zástupce.

ROZDÍL

Odvolatelnost vedoucích SZ

Rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení.

Rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení.

SHODA

Další požadavky na vedoucí SZ

(neřeší)

Vedoucím státním zástupcem nemůže být jmenován ROZDÍL
státní zástupce, který byl postižen pro kárné
provinění, ledaže se na něj hledí, jako by postižen
nebyl.

Další požadavky na vedoucí SZ

"...svými odbornými znalostmi, zkušenostmi a vysokou
morální integritou dává
záruky řádného výkonu této funkce"

"...svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi
a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu
této funkce."

Jmenování dalších náměstků

jmenuje NSZ na návrh vedoucího státního zástupce

jmenuje MSp na návrh vedoucího státního zástupce ROZDÍL

Odvolání dalších náměstků

odvolává NSZ na návrh vedoucího státního zástupce,
kárný soud nemůže

odvolává MSp na návrh vedoucího státního zástupce,
případně kárný soud

Další požadavky na náměstky

neupravuje

Požadavek NSZ:
ROZDÍL
- Náměstkem vedoucího státního zástupce nemůže
být jmenován státní zástupce, který byl postižen pro
kárné provinění, ledaže se na něj hledí, jako by
postižen nebyl
- Náměstkem nejvyššího státního zástupce může
být jmenován pouze státní zástupce, který vykonává
funkci státního zástupce nejméně 5 let.

Přechodná ustanovení

Jmenován do konce roku 2009 - 4 roky, ostatní plné FO,
problém s jednorázovou obměnou velkého počtu SZ

FO odstupňované kvůli postupné obměně státních
zástupců.

Kárné provinění vedoucího SZ

Kárného provinění se dopustí vedoucí státní zástupce
tehdy, pokud závažným způsobem poruší povinnosti
vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce.

Kárným proviněním vedoucího státního zástupce nebo ROZDÍL
náměstka vedoucího státního zástupce je též zaviněné
porušení povinnosti vyplývající z výkonu funkce
vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího
státního zástupce.

Kárné řízení

Oba návrhy obsahují změny kárného řízení, návrh Pirátů obsahuje některé změny navíc, kvůli sladění s tiskem 337.

jen formulace,
obsahově stejné

ROZDÍL

ROZDÍL

ROZDÍL

ROZDÍL

obsahově stejné,
rozdíl v tom, že
pirátský návrh
zahrnuje i náměstky

