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Tato brožura vznikla za laskavého přispění Národního archivu, Muzea hlavního 
města Prahy a ve spolupráci s Gymnáziem Botičská v Praze.



Chodba je nyní součástí budovy 
Gymnázia Botičská. Snímek byl 
pořízen před rokem 1938.
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Ministerstvo spravedlnos-
ti bylo zřízeno 20. břez-

na 1848 jako ústřední orgán 
státní správy soudů. Přestože 
se počet ministerstev v Ra-
kousku-Uhersku velice často 
měnil, ministerstvo spravedl-
nosti si po celou dobu exis-
tence tohoto soustátí udrželo 
svůj význam a ministr spra-
vedlnosti byl členem každé 
nové vlády. V jeho čele stáli 
často velmi vlivní politici, 
jako například Ludwig, hrabě 
Taaffe či Alexander, baron 
Bach. V roce 1865 byla pod 
ministerstvo spravedlnosti 
převedena i správa věznic. 
Takto vymezená působnost 
ministerstva trvala s drobný-
mi úpravami až do rozpadu 
Rakouska-Uherska v roce 
1918. 
Při vzniku Československa 
v roce 1918 byl převzat 
právní řád rakousko-uherské 

Přehled ministrů spravedlnosti od roku 1918 » str. 22

Z historie ministerstva

František Soukup, první 
ministr spravedlnosti 
Československé republiky 
v letech 1918 — 1919

monarchie, včetně působnos-
ti jednotlivých ministerstev. 
Ministerstvo spravedlnosti 
tak i nadále vykonávalo stát-
ní správu soudů, státních za-
stupitelství a věznic. K dílčím 
úpravám jeho kompetencí, 
zejména v oblasti vězeňství, 
došlo až v době protektorá-
tu. Z ministrů spravedlnosti 
v období I. republiky byl pa-
trně nejvýraznější osobností 
hned první ministr František 
Soukup, jeden z tzv. mužů 
28. října (spolu s Aloisem 
Rašínem, Jiřím Stříbrným, 
Antonínem Švehlou a Vav-
ro Šrobárem). Jako ministr 
se výraznou měrou podílel 
na tvorbě prvních zákonů 
ČSR a po odchodu z funkce 
ministra spravedlnosti byl 
až do roku 1939 předsedou 
senátu.



Dnešní objekt stojí na mís-
tě dřívějšího kláštera 

sv. Bartoloměje založeného 
Eliškou Přemyslovnou. V roce 
1505 byl na jeho místě posta-
ven středověký špitál a kos-
tel sv. Bartoloměje v Podskalí. 
Rozhodnutím císaře Josefa II. 
byl v roce 1784 kostel uzavřen 
a špitál zrušen, načež v budo-
vě našli útulek choromyslní 
a nemocní. Roku 1803 byla 
budova přeměněna v městský 
chudobinec pro zestárlé a chu-
dé pražské měšťany. Budova 
byla nakonec v roce 1884 zbo-
řena. 

Vlevo: Ve vstupní hale ministerstva 
spravedlnosti je umístěna socha  
sv. Bartoloměje, která byla součástí 
původní výzdoby barokní fasády špitálu 
sv. Bartoloměje. Pískovcová socha 
pochází z dílny F. M. Brokoffa z doby 
po roce 1714.
Vpravo: V průčelí zadního domku, který 
je nejstarší částí areálu ministerstva, 
se nachází náhrobek Františka, barona 
Deyma ze Stříteže, císařského rady, zem-
ského soudce a poté hejtmana kouřim-
ského kraje. Zemřel v roce 1719.

Sídlo v proměnách času

Současný rozlehlý neore-
nesanční komplex tří budov 
stojí v ulicích Vyšehradská, 
Botičská a Na Slupi. Byl posta-
ven v letech 1882 — 1884 jako 
městský chudobinec podle 
arch. Josefa Srdínka, přičemž 
byla zachována klasicistní no-
vostavba z konce 30. let 19. 
století. V době I. světové války 
sloužila budova jako II. polní 
lazaret armády. Po válce v ní 
byl zřízen domov důchodců.

V roce 1930 byla budova 
přidělena Ministerstvu veřej-
ného zdravotnictví a tělesné 
výchovy. Ministerstvo sprave-

dlnosti sídlilo v té době v tzv. 
kadetce na Prašném mostě 
(dnes ministerstvo obrany), 
do Vyšehradské ulice bylo pře-
místěno po okupaci Česko-
slovenska v roce 1939. V roce 
1958 byla třetina komplexu 
přenechána školství (dnešní 
Gymnázium Botičská).
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Nahoře: Průčelí budovy v období První republiky... 
Dole: ...a v roce 2008
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Nahoře: V letech 1930 – 1939 sídlilo 
v budově Ministerstvo veřejného zdravot-
nictví a tělesné výchovy.
Vlevo dole: Kostel u chudobince sv. Bar-
toloměje (kresba tuší Eduarda Herolda, 
Muzeum hl. m. Prahy)
Vpravo dole: Chodba v prvním patře 
je nyní součástí Gymnázia Botičská. 
Snímek pochází z období První republiky. 
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Vlevo nahoře: Pracovna ministra, dnes 
ředitelna gymnázia
Vlevo uprostřed: Z pohledu na foyer je 
patrné, že socha sv. Bartoloměje stávala 
na nádvoří.
Vlevo dole a vpravo uprostřed: Salonky 
před pracovnou ministra



Vlevo nahoře a dole: Dnešní interiéry ministerstva
Vpravo nahoře: Kolegium ministra; jednací místnost je také využívána k přijímání 
zahraničních delegací.
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Vlevo nahoře: Pracovna ministra
Vlevo dole: Pohled zdola na prosklené atrium 
v blízkosti ministrovy pracovny
Vpravo nahoře: Oválný stůl v kolegiu ministra



Činnost ministerstva 
spravedlnosti na území 

osvobozeného Českosloven-
ska byla obnovena ústavním 
dekretem prezidenta repub-
liky č. 1/1945 Sb., o nové or-
ganizaci vlády a ministerstev 
v době přechodné. Minister-
stvo spravedlnosti i nadále 
vykonávalo státní správu 
soudů a vězeňství. 

K významnějším změnám 
v působnosti ministerstva 
spravedlnosti došlo po roce 
1948. Od roku 1957 přešlo 
do působnosti ministerstva 
spravedlnosti řízení Rej- 
stříku trestů, jejichž evidenci 
vedli od roku 1922 státní 
zástupci na úrovni krajů. 
Od roku 1962 pak Rejstřík 

Činnost 
ministerstva

trestů přešel pod Generální 
prokuraturu, aby se v roce 
1991 zase vrátil pod minis-
terstvo spravedlnosti. Od ro-
ku 1960 bylo ministerstvo 
spravedlnosti pověřeno 
vydáváním Sbírky zákonů 
a Úředního listu. Tato funk-
ce mu zůstala až do roku 
1990, kdy přešla na federální 
ministerstvo vnitra a později 
na Ministerstvo vnitra ČR.

Federativní uspořádání 
republiky provedené v roce 
1968 přineslo nové uspořá-
dání ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní 
správy. Ministerstvo sprave-
dlnosti bylo zařazeno mezi 
tzv. republiková (nikoli fe-
derální) ministerstva. Došlo 
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Vpravo: Pohled na budovu ministerstva 
z nádvoří
Vpravo dole: Velká zasedací místnost 
ministerstva

Na protější straně: Chodba v prvním 
patře ministerstva, kam je situována 
pracovna ministra.

tak ke zřízení Ministerstva 
spravedlnosti České repu- 
bliky a Ministerstva sprave-
dlnosti Slovenské republiky. 
Do kompetencí českého 
ministerstva spravedlnosti 
spadala státní správa soud-
nictví, státního notářství 
a vězeňství.

Další výraznou změnu 
v postavení a kompetencích 
ministerstva spravedlnosti 
znamenal pád komunistické-
ho režimu v listopadu 1989 
a pozdější vznik samostatné 
České republiky. Privatizace 
státních notářství znamenala 
ukončení státní správy no-
tářství ze strany ministerstva. 
V roce 1993 byl zrušen Sbor 
nápravné výchovy a zříze-
na Vězeňská služba České 
republiky, která zajišťuje 
výkon vazby, výkon trestu 
odnětí svobody a ochranu 
pořádku a bezpečnosti při 
výkonu soudnictví, správě 
soudů a činnosti státních 
zastupitelství a ministerstva 
spravedlnosti. Je členěna 

na vězeňskou službu, justiční 
stráž a správní službu. 

Ratifikace Úmluvy o ochra-
ně lidských práv a základních 
svobod a jejich protokolů 
(a v důsledku toho přijetí 
jurisdikce Evropského soudu 
pro lidská práva) si vyžádala 
potřebu svěřit zastupování 
České republiky při projedná-
vání stížností před touto in-
stitucí příslušnému státnímu 
orgánu. Ministerstvo spra-
vedlnosti bylo zastupováním 
státu v těchto řízeních pově-
řeno v roce 1996. K zajištění 
tohoto úkolu vláda jmenovala 
vládního zmocněnce pro za-
stupování České republiky 
před Evropským soudem 
pro lidská práva, který je 
i se svojí kanceláří organi-
začně začleněn do struktury 
ministerstva spravedlnos-
ti. Zatím poslední změna 
v kompetencích ministerstva 
spravedlnosti byla provede-
na v souvislosti se zřízením 
Probační a mediační služby 
České republiky v roce 2001.



Ministerstvo spravedlnos-
ti sídlí v Praze 2 ve Vy-

šehradské ulici 16, v domě 
čp. 427. V současné době má 
ministerstvo spravedlnosti 
ještě detašované pracoviště 
v Praze 2, v nedaleké ulici 
Na Děkance, kde sídlí někte-
ré jeho odbory. V justičním 
areálu Na Míčankách v Praze 
10 je dále umístěna knihovna 
ministerstva spravedlnos-

Současnost 
ministerstva

ti, která provádí akviziční, 
výpůjční a informační služby 
pro zaměstnance minister-
stva a Institutu pro krimino-
logii a prevenci.

Ministerstvo spravedlnosti 
je ústředním orgánem státní 
správy pro soudy a státní 
zastupitelství, vězeňství, pro-
baci a mediaci. Ve své řídící 
a kontrolní činnosti plně 
respektuje ústavní princip 
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Vlevo: Pohled na budovu ministerstva 
z nároží ulic Vyšehradská a Trojická
Vpravo: Nádvoří ministerstva 
spravedlnosti

soudcovské nezávislosti při 
výkonu soudnictví. Dále řídí 
Rejstřík trestů, Justiční aka-
demii a Institut pro krimino-
logii a sociální prevenci.

Ministerstvo spravedlnosti 
vystavuje právní posudky 
k úvěrovým a garančním 
dohodám, v nichž je smluv-
ní stranou Česká republika. 
Zastupuje Českou republiku 
při vyřizování stížností na po-

rušení Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních 
svobod a jejích Protokolů 
a Mezinárodního paktu 
o občanských a politických 
právech a koordinuje prová-
dění rozhodnutí příslušných 
mezinárodních orgánů.



Nejvyšší státní zastupitelství

Vrchní státní zastupitelství Praha Vrchní státní zastupitelství Olomouc

Krajská státní zastupitelství a Městské státní zastupitelství v Praze

Městské státní 
zastupitelství 

v Praze

Krajské státní 
zastupitelství 

v Praze

Krajské státní 
zastupitelství 

v Českých 
Budějovicích

Krajské státní 
zastupitelství 

v Plzni

Krajské státní 
zastupitelství 

v Ústí nad 
Labem

Krajské státní 
zastupitelství 

v Hradci 
Králové

Krajské státní 
zastupitelství 

v Brně

Krajské státní 
zastupitelství 

v Ostravě

Příslušná obvodní a okresní státní zastupitelství a Městské státní zastupitelství v Brně

Soustava státních zastupitelství ČR

Ústavní soud

Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud 

Vrchní soud v Praze Vrchní soud v Olomouci

Krajské soudy a Městský soud v Praze

Městský soud 
v Praze

Krajský soud  
v Praze

Krajský soud 
v Českých 

Budějovicích

Krajský soud  
v Plzni

Krajský soud 
v Ústí nad 

Labem

Krajský soud  
v Hradci 
Králové

Krajský soud  
v Brně

Krajský soud  
v Ostravě

Příslušné obvodní a okresní soudy a Městský soud v Brně

Soustava soudů ČR

Ministerstvo spravedlnosti

Soudy Státní 
zastupitelství

Vězeňská  
služba

Probační  
a mediační 

služba

Rejstřík  
trestů

Institut pro 
kriminologii  

a sociální 
prevenci

Justiční 
akademie

Organizace Ministerstva spravedlnosti ČR
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Počet zaměstnanců Celkem

Ministerstvo spravedlnosti 297
Soudy (zaměstnanci) 8 350

soudci 3 048

Státní zastupitelství (zaměstnanci) 1 376
státní zástupci 1 230

Vězeňská služba 10 974
z toho příslušníci 6 986

z toho občanští zaměstnanci 3 988

Rejstřík trestů 50
Probační a mediační služba 408
Justiční akademie 59
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 22
Rezort spravedlnosti celkem 25 814

Počet zaměstnanců k 1. 1. 2012

2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012

Česká republika 1 152 101 697 1 184 919 350 1 179 000 908 1 166 100 778

Rezort spravedlnosti 21 687 449 22 067 742 20 058 532 20 690 101

Ministerstvo spravedlnosti 513 205 1 273 157 1 043 025 727 248

Rozpočet výdajů v tis. Kč

Rozpočet rezortu spravedlnosti na rok 2012 tvoří 1,77 % rozpočtu České republiky.
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Soudy

Soudnictví v České republice 
vykonávají nezávislé soudy. 
Soustavu soudů tvoří Nejvyš-
ší soud ČR, Nejvyšší správní 
soud, vrchní, krajské a okres-
ní soudy. Ministerstvo spra-
vedlnosti ve vztahu k soudům 
vystupuje jako ústřední orgán 
státní správy soudů a jeho 
úkolem je vytvářet soudům 
podmínky k řádnému vý-
konu soudnictví (zejména 
po stránce personální, orga-
nizační, hospodářské, finan- 
ční a výchovné) a dohlížet 
způsobem a v mezích zákona 
na řádné plnění úkolů sou-
dům svěřených. Ministerstvo 
však nesmí zasahovat do ne-
závislosti soudů.

Státní zastupitelství

Státní zastupitelství je sousta-
vou úřadů státu, které jsou 
určeny k zastupování státu 
při ochraně veřejného zájmu. 
Těžiště působnosti spočívá 
v plnění role orgánu veřej-
né žaloby v trestním řízení 

a dalších úkonů vyplývajících 
z trestního řádu. Státní zastu-
pitelství dále působí v jiných 
řízeních na dodržování 
právních předpisů v místech, 
kde se vykonává vazba, trest 
odnětí svobody, ochranné lé-
čení a ochranná nebo ústavní 
výchova. Soustavu státních 
zastupitelství tvoří Nejvyšší 
státní zastupitelství, vrchní 
státní zastupitelství, krajská 
a okresní státní zastupitelství. 
Ministerstvo spravedlnosti 
ve vztahu ke státním zastu-
pitelstvím vystupuje jako 
ústřední orgán státní správy.

Vězeňská služba

Vězeňská služba zajišťuje 
zejména výkon vazby, vý-
kon trestu odnětí svobody 
a výkon zabezpečovací 
detence v rozsahu stanove-
ném zákonem o Vězeňské 
službě a justiční stráži Čes-
ké republiky, dále ochranu 
pořádku a bezpečnosti při 
výkonu soudnictví a správě 
soudů a při činnosti státních 
zastupitelství a ministerstva 
spravedlnosti. Generální ře-

Nahoře: Jednací síň Krajského 
soudu v Hradci Králové
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ditelství Vězeňské služby ČR, 
jednotlivé věznice a vazební 
věznice, Institut vzdělávání 
a Střední odborné učiliště 
pro vězněné osoby zřizuje 
a ruší ministr. V jejich čele 
stojí ředitelé, které  jmenuje 
a odvolává generální ředitel 
vězeňské služby. Vězeňská 
služba spravuje zotavovny 
zřízené ministerstvem jako 
příspěvkové organizace.

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba 
ČR představuje novou insti-
tuci na poli trestní politiky. 
Vychází ze součinnosti dvou 
profesí — sociální práce a prá-
va, zejména trestního. Vyvá-
ženým propojením obou se 
vytváří nová multidisciplinár-
ní profese v systému trestní 
justice. Usiluje o zprostředko-
vání účinného a společensky 
prospěšného řešení konfliktů 
spojených s trestnou činností. 
Současně organizuje a zajišťu-
je výkon a kontrolu alternativ-
ních trestů a opatření u dospě-

lých i mladistvých pachatelů 
trestné činnosti s  důrazem na 
zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci krimina-
lity. 

Probační a mediační služ-
ba plní úkoly v trestním 
řízení a vykonává oprávnění 
vymezená v trestním záko-
ně, trestním řádu, zákoně 
o Probační a mediační službě 
a v zákoně o soudnictví ve vě-
cech mládeže. Pracuje nejen 
s pachateli trestné činnosti; 
čím dál větší pozornost věnuje 
i obětem trestné činnosti, ať 
už ve standardních agendách, 
nebo v rámci nových projek-
tů, které rozvíjí v součinnosti 
s nevládními organizacemi. 

Probační a mediační služ-
ba se člení na ředitelství 
a střediska působící v sídlech 
okresních nebo jim na roveň 
postavených soudů. V rámci 
osmi soudních krajů působí 
nově delegovaní regionální 
vedoucí, kteří řídí a koordi-
nují činnost středisek v rámci 
svého soudního regionu. 
Sídlem služby je hlavní město 
Praha.

 

Institut pro kriminologii  
a sociální prevenci (IKSP)

IKSP je výzkumnou organi-
zací v resortu spravedlnosti. 
Je řízen ministrem  spravedl-
nosti prostřednictvím pověře-
ného náměstka. 

Zabývá se především 
výzkumnou, studijní a ana-
lytickou činností v oblasti 
trestního práva, justice 
a bezpečnosti, zkoumáním 
příčin a projevů kriminality 
a s ní  sdružených sociálně 
patologických jevů, otázkami 
trestní politiky a kontroly 
kriminality z hlediska trestní 
represe i prevence a  peno-
logickou problematikou. 
Zabezpečuje shromažďování 
a dokumentaci kriminolo-
gických, právních a souvise-
jících  informací a předávání 
a popularizaci získaných 
poznatků. 

K tomu vyvíjí vlastní ediční 
činnost (Prameny a Studie) 
a organizuje semináře pro od-
bornou veřejnost ve spolu-
práci s dalšími institucemi 
rezortu ministerstva sprave-
dlnosti.

www.vscr.cz
e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz 
tel.: +420 244 024 111

www.pmscr.cz 
e-mail: posta@pms.justice.cz
tel.: +420 224 424 414

www.kriminologie.cz
e-mail: iksp@iksp.justice.cz
tel.: +420 257 104 404
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Justiční akademie

Justiční akademie (JA) byla 
zřízena zákonem č. 6/2002 
Sb. jako centrální instituce 
rezortu spravedlnosti pro 
vzdělávání soudců, státních 
zástupců a dalších cílových 
skupin. V roce 2005 došlo 
ke sloučení s Justiční školou, 
která vzdělávala vyšší soudní 
úředníky a Justiční akade-
mie se stala unikátní státní 
vzdělávací institucí, poskytu-
jící vzdělávání jednotlivým 
cílovým skupinám rezortu 
justice. 

Justiční akademie má školí-
cí a ubytovací prostory v Kro-
měříži, kde je statutární sídlo 
JA, pobočku v Praze a dalších 
sedm regionálních učeben 
(České Budějovice, Hradec 
Králové, Litoměřice, Plzeň, 
Brno, Olomouc, Ostrava). 
JA poskytuje odborné profesní 

vzdělávání soudcům, státním 
zástupcům, čekatelům, střed-
nímu odbornému personálu 
a dalším zaměstnancům v jus-
tici, a to zejména v českém 
právu a právu Evropské unie, 
ale také v právních dovednos-
tech a společenských disci-
plínách. Vzdělávání slouží ke 
zvyšování již dosažené kvalifi-
kace i k celoživotnímu rozšiřo-
vání znalostí a dovedností.  

Justiční akademie má četné 
bilaterální kontakty v Evropě 
i v mezinárodním měřítku. 
Od roku 2004 je aktivním 
členem Evropské justiční 
vzdělávací sítě (European 
Judicial Training Network, 
EJTN) a úzce spolupracuje 
s Akademií evropského práva 
(ERA). Justiční akademie má 
bohaté zkušenosti a úspěchy 
také jako koordinátor a part-
ner národních i evropských 
vzdělávacích projektů.

Nahoře: Pohled na budovu 
ministerstva z nádvoří

www.jacz.cz
e-mail: sekretariat@akademie.justice.cz
tel.: +420 573 505 114
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Rejstřík trestů

Rejstřík trestů, který byl 
zřízen zákonem o Rejstříku 
trestů, vede evidenci osob 
pravomocně odsouzených 
v trestním řízení a dále 
evidenci jiných významných 
skutečností pro trestní řízení, 
pokud tak stanoví tento nebo 
jiný zákon. Údaje z evidence 
slouží pro potřebu trestní-
ho, občanskoprávního nebo 
správního řízení a k prokazo-
vání bezúhonnosti. Je přímo 
řízen ministerstvem sprave-
dlnosti. 

V evidenci Rejstříku trestů 
jsou uloženy údaje o všech 
osobách odsouzených soudy 
České republiky. Od 27. 4. 
2012 se do evidence zazna-
menávají též údaje o pravo-
mocném odsouzení občanů 
České republiky soudy jiného 
členského státu Evropské 
unie v trestním řízení a údaje 
navazující na tato odsouzení, 
a to na základě informací 
zaslaných jinými členskými 
státy Evropské unie. Údaje se 
uchovávají 100 let od naroze-

www.justice.cz » Rejstřík trestů
e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
tel.: +420 244 006 111

ní fyzické osoby, které se tý-
kají. Od 1. 1. 2012 se do evi-
dence zaznamenávají údaje 
o odsouzení právnických 
osob soudy České republiky 
v trestním řízení.

V současnosti je celá evi-
dence uchovávána v počíta-
čové databázi. Od roku 2008 
mohou občané získat výpis 
z Rejstříku trestů na kontakt-
ních místech Czech POINT. 
V současné době je zapojeno 
6.800 pracovišť kontaktních 
míst (obecní úřady, krajské 
úřady, pobočky České poš-
ty a Hospodářské komory, 
notáři a zastupitelské úřa-
dy ČR). Oprávněné orgány 
veřejné moci získávají infor-
mace z databáze evidence 
dálkovým způsobem v elek-
tronické podobě. S cílem 
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usnadnit vzájemné předávání 
informací o trestně stíhaných 
a pravomocně odsouzených 
osobách dochází k elektronic-
kému dálkovému propojení 
s ostatními členskými státy 
Evropské unie v rámci Evrop-
ského informačního systému 
rejstříků trestů (European 
Criminal Records Informati-
on System – ECRIS).



Přehled ministrů spravedlnosti od roku 1918

1 člen protektorátní vlády; 2 člen exilové vlády v Londýně

1918 — 1938

František Soukup listopad 1918 červenec 1919
František Veselý červenec 1919 květen 1920
Alfréd Meissner květen 1920 září 1920
Augustin Popelka září 1920 září 1921
Josef Dolanský září 1921 prosinec 1925
Karel Viškovský prosinec 1925 březen 1926
Jiří Haussmann březen 1926 říjen 1926
Robert Mayr-Harting říjen 1926 prosinec 1929
Alfréd Meissner prosinec 1929 únor 1934
Ivan Dérer únor 1934 září 1938
Vladimír Fajnor září 1938 říjen 1938

1938 — 1939

Vladimír Fajnor říjen 1938 říjen 1938
Ladislav Feierabend říjen 1938 prosinec 1938
Jaroslav Krejčí prosinec 1938 březen 1939

1939 — 1945

Jaroslav Krejčí 1 březen 1939 květen 1945
Jaroslav Stránský 2 říjen 1941 duben 1945 

1945 — 1989

Jaroslav Stránský duben 1945 listopad 1945
Prokop Drtina listopad 1945 únor 1948
Alexej Čepička únor 1948 duben 1950
Štefan Rais duben 1950 září 1953
Václav Škoda září 1953 prosinec 1954

Jan Bartuška prosinec 1954 červen 1956
Václav Škoda červen 1956 červenec 1960
Alois Neuman červenec 1960 duben 1968
Bohuslav Kučera duben 1968 prosinec 1968
Václav Hrabal leden 1969 září 1969
Jan Němec září 1969 červen 1981
Antonín Kašpar červen 1981 prosinec 1989

1989 — 1992

Dagmar Burešová prosinec 1989 červen 1990
Leon Richter červen 1990 leden 1992
Jiří Novák leden 1992 prosinec 1992

1993 — 2009

Jiří Novák leden 1993 červenec 1996
Jan Kalvoda červenec 1996 leden 1997
Vlasta Parkanová leden 1997 červenec 1998
Pavel Rychetský červenec 1998 červenec 1998
Otakar Motejl srpen 1998 říjen 2000
Pavel Rychetský říjen 2000 únor 2001
Jaroslav Bureš únor 2001 červenec 2002
Pavel Rychetský červenec 2002 srpen 2003
Vladimír Špidla srpen 2003 září 2003
Karel Čermák září 2003 červen 2004
Vladimír Špidla červenec 2004 červenec 2004
Pavel Němec srpen 2004 srpen 2006
Jiří Pospíšil září 2006 květen 2009
Daniela Kovářová květen 2009 červenec 2010
Jiří Pospíšil červenec 2010 dosud
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