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Čl.I
 
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb.,
zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 11/2001 Sb., se mění takto:
 
...
 

§ 24
 
(1) Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady,
které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je povinen postupovat svědomitě,
odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož
důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout.
 
(2) Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv
povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností
uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo
ohrozit důvěru v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce. Státní zástupce
zejména

a)      ve výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním nebo
sdělovacími prostředky,

b)      svoji funkci musí vykonávat nezaujatě a bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických,
sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků a ve vztahu k osobám, s nimiž při výkonu své
funkce jedná, se musí zdržet projevů osobních sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů,

c)      nesmí umožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů,
d)      musí odpovědně přistupovat ke správě vlastního majetku i majetku, jehož správa mu byla svěřena,

uzavírat jen takové závazky, jejichž plnění není na újmu řádného výkonu funkce státního zástupce, a
svoje finanční záležitosti uspořádat tak, aby jich nemohlo být využíváno k nepřípustnému
ovlivňování jeho osoby v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce,

e)      nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat účastníky
soudního řízení nebo působit jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo
správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení nebo případů, ve kterých takový postup umožňuje
zvláštní právní předpis, anebo případů, v nichž půjde o zastupování dalšího účastníka řízení, v němž
je účastníkem i sám státní zástupce.

 
(3) Státní zástupce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své znalosti pro řádný výkon funkce.
Zejména je povinen účastnit se odborného vzdělávání v Justiční akademii, odborné přípravy organizované
státním zastupitelstvím a podrobit se zákonem stanoveným způsobem hodnocení a posouzení svých
odborných znalostí a vědomostí.
 
(4) Státní zástupce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům, jiným osobám
vykonávajícím právnické povolání, k ostatním zaměstnancům státního zastupitelství a dalším osobám, s
nimiž při výkonu své funkce jedná; je povinen zejména zdržet se nepřiměřené veřejné kritiky státního
zastupitelství a výkonu jeho působnosti, jiných státních zástupců, soudců, advokátů a notářů.
 



(5) Státní zástupce přispívá svými znalostmi a schopnostmi při odborné přípravě a při odborném vzdělávání
státních zástupců, soudců, právních a justičních čekatelů a dalších zaměstnanců státního zastupitelství a
soudů organizovaném Justiční akademií, ministerstvem, státním zastupitelstvím nebo soudy. Nebrání-li tomu
jeho povinnosti při výkonu funkce, může státní zástupce přispívat svými znalostmi též při odborné přípravě
zejména advokátů
a advokátních koncipientů.
 
(6) Státní zástupce nesmí zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s
výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické, umělecké,
překladatelské a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor Parlamentu,5j) za
předpokladu, že tyto činnosti jsou slučitelné s požadavky na řádný výkon funkce státního zástupce.
 
(7) Pokud byl státní zástupce pověřen jednotlivým úkonem správy státního zastupitelství, je povinen svěřený
úkon odpovědně vykonat.
 

5j) § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
 


