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FUNKCIONÁŘI KOMISE 
 

Předseda komise   zakládá kárný spis (§ 45 odst. 1 KŘ) 

 jmenuje kárný senát pro kárné řízení (§ 114 odst. 2 EŘ, § 4 odst. 1 KŘ) 

 jmenuje předsedu senátu z řad soudců a ostatní členy kárného senátu (§ 4 
odst. 2 KŘ) 

 odvolává na písemnou žádost člena senátu, jsou-li k tomu důvody zvláštního 
zřetele hodné (§ 5 odst. 2 KŘ) 

 bezodkladně jmenuje člena kárného senátu, zanikne-li funkce některého člena 
kárného senátu (§ 5 odst. 3 KŘ) 

 informuje prezidium o své podjatosti (§ 6 odst. 2 KŘ) 

 rozhoduje o vyloučení předsedy kárného senátu z důvodu podjatosti (§ 6 odst. 
2 KŘ) 

 postupuje prezidiu Komory rozhodnutí, kterým se ukládá kárné opatření 
odvolání ze zastupování (§ 42 odst. 5 KŘ) 

 vede rejstřík pravomocně uložených kárných opatření (§ 42 odst. 6 KŘ) 

 dává souhlas třetím osobám k nahlížení do spisu z důležitých důvodů (§ 45 
odst. 3 KŘ) 

 zpracovává zprávu o činnosti komise a předkládá sněmu (§ 16 odst. 2 OŘ) 
 

Místopředseda 
komise 

  zastupuje předsedu kárné komise (§ 114 odst. 3 EŘ) 
 

 

ČLENOVÉ KOMISE 

 volí z řad členů komise, kteří jsou soudci, předsedu komise (§ 114 odst. 2 EŘ) 

 volí z členů komise místopředsedu komise (§ 114 odst. 2 EŘ) 

 
 
 



 

ROZHODOVÁNÍ O KÁRNÝCH ŽALOBÁCH 
 

PŮSOBNOST PŘEDSEDY SENÁTU 

 odpovídá za vedení kárného spisu (§ 45 odst. 1 KŘ) 

 vyzývá kárného žalobce k odstranění vad podání (§ 9 odst. 3 KŘ, obecné pověření předsedy komise) 

 vyrozumívá o podání kárné žaloby kárně obviněného jejím doručením a poučuje jej o jeho právech (§ 117b odst. 1 EŘ, § 8 
odst. 2 KŘ) 

 vyzývá kárně obviněného k písemnému vyjádření ke kárné žalobě ve lhůtě, která nesmí být kratší než dva týdny a delší než 
čtyři týdny (§ 8 odst. 2 KŘ) 

 vyrozumívá o zahájení řízení ministra, pokud není kárným žalobcem (§ 117b odst. 1 EŘ, § 8 odst. 3 KŘ) 

 provádí potřebná šetření, případně pověřuje člena senátu tímto provedením (§ 118 odst. 3 EŘ) 

 určuje termín ústního jednání tak, aby se konalo zpravidla nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel kárný spis (§ 13 
odst. 1 KŘ) 

 vyrozumívá kárného žalobce, kárně obviněného a jeho zástupce o termínu ústního jednání (§ 119 odst. 5 EŘ), tak, aby 
oznámení bylo doručeno nejméně patnáct pracovních dnů přede dnem, kdy se jednání má konat (§ 13 odst. 2 KŘ) 

 uvědomuje soudního exekutora, u nějž je kárně obviněný v pracovním poměru o konání jednání (§ 13 odst. 2 KŘ) 

 připravuje jednání tak, aby bylo možno o věci zpravidla rozhodnout při jediném jednání, zajišťuje všechny potřebné 
podklady ve prospěch i neprospěch kárně obviněného (§ 14 odst. 1 KŘ) 

 rozhoduje o vyloučení člena kárného senátu z důvodu jeho podjatosti (§ 6 odst. 2 KŘ) 

 určuje zapisovatele (§ 14 odst. 2 KŘ) 

 řídí jednání (§ 15 odst. 1 KŘ) 

 rozhoduje ve všech věcech souvisejících s vedením kárného řízení, které nejsou svěřeny někomu jinému (§ 15 odst. 1 KŘ) 

 podepisuje protokol o průběhu jednání a protokol o hlasování (§ 16 odst. 2 KŘ) 

 odročuje jednání (§ 17 odst. 2 KŘ) 

 zahajuje jednání a ověřuje totožnost účastníků, uděluje slovo kárnému žalobci k přednesení žaloby, umožňuje kárně 
obviněnému se vyjádřit k přednesené žalobě (§ 18 odst. 1 a 2 KŘ) 

 předčítá v nepřítomnosti kárně obviněného jeho písemné vyjádření k žalobě, bylo-li předloženo (§ 18 odst. 2 KŘ) 

 seznamuje kárný senát a účastníky řízení o výsledcích šetření uskutečněných před jednáním (§ 18 odst. 3 KŘ) 

 poučuje svědky a další osoby, že nejsou povinny se dostavit ani se účastnit dokazování v kárném řízení a o významu 



 

svědecké výpovědi pro řádné zjištění skutkového stavu (§ 21 odst. 2 KŘ) 

 žádá od soudního exekutora, k němuž je kárně obviněný v pracovním poměru, písemné vyjádření k dosavadnímu průběhu 
jeho praxe (§ 21 odst. 3 KŘ) 

 pověřuje člena senátu provedením potřebných úkonů po zahájení jednání (§ 21 odst. 4 KŘ) 

 uděluje po skončení dokazování slovo k závěrečným řečem a určuje jejich pořadí (§ 22 odst. 1 KŘ) 

 vyhlašuje bezprostředně po poradě rozhodnutí s podstatnou částí odůvodnění a poučením (§ 22 odst. 3 KŘ) 

 vypracovává a podepisuje písemné vyhotovení rozhodnutí nebo k tomu pověřuje jiného člena senátu (§ 37 odst. 3 KŘ) 

 doručuje písemné vyhotovení účastníkům kárného řízení a ministru, pokud nebyl kárným žalobcem (§ 37 odst. 4 KŘ) 

 
 

PŮSOBNOST SENÁTU 

 rozhoduje o tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření (§ 117a odst. 1 
EŘ, § 120 odst. 1 – 2 EŘ) a jen o skutku, který je uveden v kárné žalobě (§ 23 KŘ) 

 ustanovuje kárně obviněnému opatrovníka z řad exekutorů nebo advokátů (§ 117b odst. 1 EŘ) 

 provádí dožádání soudu k provedení úkonů (§ 118 odst. 3 EŘ, § 21 odst. 1 KŘ) 

 zastavuje řízení bez ústního jednání (§ 119 odst. 1 EŘ, § 11 odst. 2 KŘ) i při jednání (§ 120 odst. 3, § 11 odst. 1 KŘ) 

 přerušuje a pokračuje v řízení (§ 119 odst. 2 - 4 EŘ, § 12 KŘ) 

 rozhoduje o námitce proti rozhodnutí předsedy kárného senátu (§ 15 odst. 2 KŘ) 

 hlasuje na závěr porady o vině a trestu od nejmladšího k nejstaršímu, předseda jako poslední (§ 15 odst. 2 KŘ) 

 přihlíží při ukládání kárného opatření zejména k povaze skutku a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, 
k osobě kárně obviněného a míře jeho zavinění, jakož i k jeho osobním poměrům (§ 25 odst. 2 KŘ) 

 

PŮSOBNOST ČLENA SENÁTU 

 oznamuje neprodleně předsedovi senátu a předsedovi komise svoji podjatost (§ 6 odst. 1 KŘ) 

 podepisuje protokol o hlasování (§ 16 odst. 2 KŘ) 

 

PŮSOBNOST ZAPISOVATELE 

 sepisuje protokol o průběhu jednání a protokol o hlasování (§ 16 odst. 1 KŘ) 

 podepisuje protokol o průběhu jednání a protokol o hlasování (§ 16 odst. 2 KŘ) 



 

Personální složení senátů a funkce 
 
 

SENÁT Č. 1 
 

Předseda senátu (1) soudce 1 1. člen 

Předseda senátu (2) soudce 2   2. člen 

Člen senátu (3) exekutor 1 3. člen 

 
SENÁT Č. 2 

 

Předseda senátu (1) soudce 4  1. člen 

Člen senátu (2) Soudce 3 - předseda 
komise 

2. člen 

Člen senátu (3) exekutor 2 3. člen 

 
SENÁT Č. 3 

 

Předseda senátu (1) Soudce 5 1. člen 

Předseda senátu (2) Soudce 6 2. člen 

Člen senátu (3) exekutor 3 3. člen 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Pravidla rozdělování věcí 
 

1. Rozdělování věcí se řídí datem jejich nápadu a jejich pořadím v doručené poště. Pracovník komory na základě pověření 
předsedy komise zakládá kárný spis a rozděluje agendu podle následujících pravidel: 
- po jednom spisu jednotlivým předsedům příslušných senátů, a to podle číselného pořadí jednotlivých senátů 
- dbá, aby zatížení jednotlivých senátů bylo stejné a vytížení agendou rovnoměrné 

2. Pokud je v senátě více předsedů senátu, vykonává v projednávané věci procesní oprávnění předsedy senátu ten, kterému je 
věc přidělena, přičemž se střídají po každé napadlé věci příslušnému senátu. Předseda komise nepůsobí jako předseda 
senátu z důvodu vytíženosti při správě činností komise, v senátu jehož je členem nedochází ke střídání předsedů senátu. 

3. Předsedové senátů mohou jednotlivé věci rozdělit členům senátů jako zpravodajům a pověřit je prováděním některých 
úkonů. 

4. Při dlouhodobé nepřítomnosti člena senátu nebo lze-li takovou nepřítomnost očekávat, rozhodne předseda komise, že se 
senátu, k němuž je přiřazen, přestanou věci přidělovat, není-li již nadále možné situaci řešit zastoupením pro vytíženost 
zástupce. 

5. Související věci, tj. neskončené věci s totožným kárně obviněným, se přiřazují témuž senátu.  
6. Nemůže-li věc projednat a rozhodnout nebo jednotlivý úkon ve věci provést senát stanovený rozvrhem práce předseda 

komise stanoví, který jiný senát věc projedná a rozhodne. 
 

Pravidla pro zastupování  
 

1. Pověřeného předsedu senátu č. 1 a č. 3 zastupuje v jeho funkci druhý člen senátu z řad soudců. Předsedu senátu č. 2 v jeho 
funkci zastupuje 1. člen senátu č. 1. 

2. Člena senátu č. 1 zastupuje člen senátu č. 3 se stejným pořadím. Člena senátu č. 2 zastupuje člen senátu č. 1 se stejným 
pořadím. Člena senátu č. 3 zastupuje člen senátu č. 2 se stejným pořadím; s výjimkou 2. člena senátu č. 3, kterého zastupuje 2. 
člen senátu č. 1. 

3. Senát č. 1 zastupuje senát č. 3, senát č. 2 zastupuje senát č. 1 a senát č. 3 zastupuje senát č. 2 v případech, kdy jsou 
z rozhodování vyloučeni dva a více členů původního senátu. 

 

 


