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Úvod

Komparaci způsobů jmenování a odvolání nejvyšších státních zástupců v různých státech nelze

učinit jednoduchým tabulkovým srovnáním procesních ustanovení. Jednotlivé právní řády se

výrazně liší jednak v pravomocích, které vykonávají státní zastupitelství, v odlišných

hierarchických modelech úřadů státních zastupitelství, ale i v koncepčním zařazení státního

zastupitelství do moci soudní nebo do moci výkonné.

Odlišné pravomoci státních zastupitelství:

V některých státech platí vyšetřovací model trestního soudnictví (např. Francie), kde jsou

pravomoci, které jsou v České republice vykonávány státním zastupitelstvím, vykonávány zčásti

tzv. vyšetřujícím soudcem, který rozhoduje o tom, zda bude zahájeno trestní řízení, a spolu se

státním zástupcem dohlíží na policejní vyšetřování. V jiných státech je naopak státním zástupcům

přiznána značná svoboda při rozhodování o zahájení trestního řízení, resp. při vyjednávání

s korunním svědkem (např. USA). Odlišné kompetence státních zástupců si pak vyžadují i

odlišnou míru nezávislosti státního zastupitelství od moci výkonné, a proto platí různé modely pro

jmenování a odvolávání státních zástupců.

Odlišná organizační struktura úřadů státních zastupitelství:

V některých státech platí značně decentralizovaná organizační struktura státních zastupitelství,

přičemž ne vždy se jedná o celostátní „úřad“. Například ve Francii jsou státní zástupci přiřazeni

k jednotlivým soudům, přičemž pravomoci tzv. generálních prokurátorů (hlavních státních

zástupců, kteří působí při kasačním soudu) jsou vůči jednotlivým státním zástupcům omezené.

Podobně i v Německu, kde existují jak spolkové, tak i zemské státní zastupitelství, nemá Spolkový

nejvyšší státní zástupce žádnou pravomoc vůči zemským státním zástupcům.

Naopak centralizovaná organizační struktura státních zastupitelství, která je zároveň vystavěna na

principu nadřízenosti a podřízenosti, je příznačná pro Maďarsko, kde řídí organizaci státního

zastupitelství generální prokurátor. Na hierarchickém principu je stejně tak vystavěno státní

zastupitelství v Polsku, kde každý státní zástupce je povinen plnit příkazy, pokyny a velení

nadřízeného státního zástupce, zatímco generální prokurátor řídí činnost státních zástupců osobně

nebo prostřednictvím zástupce generálního prokurátora. Podobně je tomu i na Slovensku, kde

nižší stupně prokuratury zodpovídají za svou činnost vyšším stupňům.

Pro srovnání v České republice je soustava státního zastupitelství založena na vztahu nadřízenosti

a podřízenosti, je tedy hierarchicky vystavěná, kdy vyšší státní zastupitelství dohlíží na nižší.
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Francie

Státní zástupci (magistrats du parquet) jsou přiřazeni k jednotlivým soudům a nejsou součástí

jednoho úřadu státního zastupitelství (název „Ministere public“ se užívá jen pro označení pojmu

„státního zastupitelství“). Státní zástupci jsou součástí soudní moci a mají stejný statut jako soudci

(magistrats du siège), který je stanoven zákonem č. 58-1270 ze dne 22.12.1958 o statutu

soudcovského stavu. 1

Zatímco soudce je podle čl. 4 zákona a čl. 64 ústavy zcela nezávislý, čl. 5 zákona stanoví, že státní

zástupce je odpovědný nadřízenému státnímu zástupci, eventuálně přímo ministru spravedlnosti

(což koncepčně odporuje zařazení státních zástupců do soudní moci). Pokud jde o obsah jeho

projevů před soudem, je však státní zástupce zcela nezávislý. Není jedna osoba, která by byla

označována za tzv. nejvyššího státního zástupce. Hierarchie státních zástupců je taková, že při

každém soudu první instance je jmenován vrchní státní zástupce (procureur de la république),

který je vedoucím všech státních zástupců u daného soudu. Generální prokurátor při příslušném

odvolacím soudu je pak nadřízený vrchnímu státnímu zástupci, který působí u soudu nižší

instance. Generální prokurátor při kasačním soudu je nadřízený generálním prokurátorům při

odvolacích soudech.

Jmenování:

Státní zástupce jmenuje prezident republiky na návrh ministra spravedlnosti po konzultaci

s Nejvyšší soudcovskou radou (Conseil superieur de la magistrature). Generální prokurátoři při

odvolacích soudech a při kasačním soudu jsou jmenováni prezidentem republiky na návrh ministra

spravedlnosti.2

Odvolávání:

Zákon předvídá několik situací, kdy dojde k zániku mandátu státního zástupce, přičemž platí

stejná pravidla pro všechny státní zástupce a generální prokurátory, bez ohledu na hierarchické

postavení (tj. bez ohledu na to, u kterého soudu slouží). Funkce státního zástupce zaniká dle čl. 73

                                                
1 Ordonnance no. 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, web:
<http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFFAA.htm>, dále jen „zákon“. Viz. seznam všech příslušných
právních předpisů: <http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/textes/index.htm>
2 Conseil superieur de la magistrature, Compétences, web: <http://www.conseil-superieur-
magistrature.fr/presentation/competences.htm >
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zákona při odstoupení, odchodu do penze, jmenování do jiné funkce, která je s funkcí státního

zástupce neslučitelná nebo při jeho odvolání. Čl. 45 zákona stanoví, že odvolání je jednou

z možných disciplinárním sankcí v rámci kárného řízení. O disciplinární sankci rozhoduje ministr

spravedlnosti po konzultaci s Nejvyšší soudcovskou radou. Nejvyšší soudcovská rada zahájí kárné

řízení na žádost ministra spravedlnosti nebo některého z generálních prokurátorů nebo vrchních

státních zástupců. Může doporučit ministrovi vhodnou disciplinární sankci. Pokud ministr má

v úmyslu uložit tvrdší disciplinární sankci, než jakou doporučila Nejvyšší soudcovská rada, pak

znovu požádá o stanovisko rady k zamýšlené sankci.

Itálie

Reforma trestního práva v roce 1989 představila odklon od modelu vyšetřovacího trestního

soudnictví a došlo k přesunu některých soudních pravomocí na státní zastupitelství, kterému byla

dána např. pravomoc dohlížet na policejní vyšetřování. Nově má státní zástupce plnou

odpovědnost za průběh vyšetřování, včetně rozhodnutí o zahájení trestního stíhání. Ústava stanoví,

že státní zástupci jsou součástí soudní moci a jsou zcela nezávislí na moci výkonné, nevykonávají

své pravomoci pod dohledem ministra spravedlnosti (ministr nesmí dávat státním zástupcům

jakékoli pokyny nebo jinak ovlivňovat činnost státních zástupců). Státní zástupci požívají stejné

nezávislosti jako soudci, přičemž soudci i státní zástupci mají status tzv. magistrati (soudních

činitelů). Itálie nemá hierarchickou, resp. centralizovanou organizaci státního zastupitelství.

Decentralizovaný systém má zajistit co možná nejvyšší možnou nezávislost státních zástupců od

moci výkonné.

Jmenování:

Státní zástupci jsou jmenováni Nejvyšší soudcovskou radou (Consiglio Superiore della

Magistratura) v souladu s čl. 104 ústavy. Nejvyšší soudcovská rada je orgán soudcovské

samosprávy. Předsedá mu prezident republiky a jeho členové jsou předseda kasačního soudu

(Nejvyššího soudu), generální prokurátor při kasačním soudu a další členové, kteří jsou ze dvou

třetin zvoleni všemi soudci a z jedné třetiny zvoleni parlamentem na dobu čtyř let, bez možnosti

opakovaného zvolení. Nejvyšší soudcovská rada je v souladu s čl. 105 Ústavy jediným orgánem,

který má právo jmenovat soudní činitele, stejně jako rozhodovat o jejich kariérním postupu a

přijímat disciplinární opatření.

Funkce generálního prokurátora při kasačním soudu je považována za kariérně nejvyšší funkci

státního zástupce, avšak jde o funkci bez „manažerských“ či jiných pravomocí vůči jiným státním
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zástupcům. Tj. generální prokurátor nevykonává žádné hierarchické pravomoci vůči jednotlivým

státním zástupcům. Jeho úkolem je vykonávat funkci státního zástupce při kasačním soudu.

Neplatí zvláštní pravidla pro jeho jmenování či odvolání.

Odvolání:

Kterýkoli státní zástupce, stejně jako soudce, může být odvolán jen Nejvyšší soudcovskou radou,

pokud se dopustí kárného prohřešku a pokud je mu uložen disciplinární trest odvolání. Ministr

spravedlnosti, stejně jako generální prokurátor při kasačním soudu, může požádat Nejvyšší

soudcovskou radu o zahájení takového kárného řízení proti státnímu zástupci. Jiná možnost

odvolání státního zástupce neexistuje.

Maďarsko

Státní zastupitelství získalo svou dnešní podobu po roce 1989. Postavení a činnost státních

zástupců je upravena v samostatné XI. hlavě Ústavy Maďarské republiky3 a také v zákoně č. V z

roku 1972, o prokuratuře a zákoně č. LXXX z roku 1994. Dle čl. 51 Ústavy státní zastupitelství

chrání práva fyzických a právnických osob a organizací bez právní subjektivity. Navíc důsledně

pronásledují všechny aktivity, které narušují nebo ohrožují ústavní pořádek a bezpečnost a

nezávislost země. Prokuratura realizuje zákonem stanovená práva, v soudním procesu představuje

žalobu a dozírá nad zákonností výkonu trestu. Spolupodílí se na tom, aby všichni dodržovali

právo. V případě porušení práva vystoupí v zájmu ochrany zákonnosti. Maďarská prokuratura je

koncipovaná jako nezávislý orgán na jiných státních orgánech. Je vystavena na principu hierarchie

a je centralizovaná – v čele soustavy je generální prokurátor, který vede a řídí organizaci

prokuratury. Ta je organizovaná stejně jako soudnictví: nejvýše postavený je generální prokurátor,

jemu odpovědní jsou odvolací hlavní prokurátoři. Dalším stupněm jsou župní hlavní prokurátoři

(respektive hlavní prokurátor hlavního města) a nejníže postavená je prokuratura místní neboli

městská či obvodní v Budapešti.

Jmenování:

Generálního prokurátora volí na návrh prezidenta parlament běžnou většinou na funkční období

trvající šest let. Generální prokurátor je za svou činnost odpovědný parlamentu, předkládá zprávu

o své činnosti. Zástupce generálního prokurátora jmenuje na návrh generálního prokurátora

                                                
3 Podle dosud zveřejněných návrhů nové Ústavy, která bude účinná od 1. 1. 2012, zůstává ústavní úprava prokuratury
stejná.
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prezident republiky. Prokurátoři jsou jmenováni generálním prokurátorem nejprve na funkční

období tří let, podruhé již bez časového omezení.

Odvolání:

Generální prokurátor může být odvolán parlamentem na návrh prezidenta z příčin, za které je

přímo odpovědný, dále nemůže zastávat svou funkci, byl-li právoplatně odsouzen, nebo se stal

nevhodným zastávat úřad. Na návrh prezidenta také parlament vyhlásí neslučitelnost funkcí

generálního prokurátora s jinou jím zastávanou funkcí. Státní zástupci jsou odvoláváni generálním

prokurátorem.

Německo

Statut státních zástupců je stanoven zákonem o soudnictví (Gerichtsverfassunsgsgesetz). Činnost

státních zastupitelství se řídí především podle zvláštních předpisů trestního řádu

(Strafprozessordnung). Státní zástupci formálně vykonávají kontrolu nad policejním

vyšetřováním. Státní zastupitelství organizačně spadají pod výkonnou moc, avšak v praxi jsou

přidruženy k soudům jako nezbytní vykonavatelé trestního soudnictví. Zemské i federální úřady

státních zastupitelství jsou hierarchicky organizované. Na vrcholu v zemských systémech, stejně

tak jako v systému spolkovém, stojí vždy příslušný ministr spravedlnosti.

Na spolkové úrovni existuje pouze jeden úřad státního zastupitelství, který vede Spolkový

nejvyšší státní zástupce. Spolkový nejvyšší státní zástupce je odpovědný přímo spolkovému

ministru spravedlnosti. Spolkové nejvyšší státní zastupitelství nemá vůči zemských státním

zastupitelstvím žádné nařizovací právo a rovněž nad nimi nevykonává dohled. Úředním orgánem

správy Spolkového nejvyššího státního zastupitelství je ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo

nese za úřad politickou odpovědnost v rámci vlády a zejména pak před parlamentem. Zejména

možnost parlamentní interpelace k jednotlivým případům má za následek, že ministr ve většině

případů nehraje aktivní roli, aby nebyla možnost ho obvinit z politického ovlivňování případů.

Na zemské úrovni je státní zastupitelství přidruženo ke každému ze 116 okresních soudů a ke

každému z 25 zemských odvolacích soudů4. Nejvyšší státní zástupce je nejvýše postavený státní

zástupce na zemské úrovni, který je přidružen k zemskému odvolacímu soudu. Nejvyšší státní

zástupci jsou odpovědni přímo příslušným zemským ministrům spravedlnosti. Dohled nad
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zemskými státními zastupitelstvími provádí zemské justiční správy (Landesjustizverwaltung)

příslušných spolkových zemí.

Jmenování:

Spolkového nejvyššího státního zástupce u Spolkového soudního dvora (der

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) jmenuje spolkový prezident na návrh spolkového

ministra spravedlnosti a to po schválení tohoto návrhu Spolkovou radou (Bundesrat)5. Ke

jmenování vrchních státních zástupců a státních zástupců u Spolkového soudního dvora naproti

tomu souhlas spolkových sněmoven potřeba není.

Nejvyšší státní zástupce na úrovni spolkových zemí, stejně jako zemští státní zástupci, je

jmenován v souladu se zemskými předpisy, které se liší v jednotlivých zemích (v některých

zemích je jmenován zemským ministrem spravedlnosti, předsedou zemské vlády, resp. zemskou

vládou).

Odvolávání:

Státní zástupci na spolkové i zemské úrovni jsou státními úředníky ve státní službě a jsou proto

chráněni před neodůvodněnými výpověďmi. Mohou být zbaveni funkce pouze pro vážné osobní

pochybení na základě šetření disciplinární komise.

Funkce spolkového nejvyššího státního zástupce je vnímána spíše jako politický úřad, ačkoli se

postup odvolání formálně neliší od ostatních státních zástupců. Někteří právní odborníci mají za

to, že spolkový nejvyšší státní zástupce by měl být odvolatelný bez jakéhokoli bližšího

odůvodnění spolkovým ministrem spravedlnosti, pokud již mezi nimi nepanuje určitá politická

shoda (např. po změně vlády). Obdobný argument platí i na úrovni jednotlivých zemí.

Polsko

Statut a činnost státních zástupců jsou stanoveny v zákoně ze dne 20. června 1985, o státním

zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Výrazné změny v zákoně o státním zastupitelství byly

provedeny v roce 2008 a 2009. Institut státního zastupitelství není zakotven v Ústavě. Generální

prokurátor je hlavním orgánem trestního stíhání, prokuratura jako taková je orgánem právní

                                                                                                                                                               
4 Některé spolkové země v Německu mají více jak jeden zemský odvolací soud
5 § 149 zákona o soudnictví (Gerichtsverfassungsgesetz)
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ochrany. Polská prokuratura je vystavěna na hierarchickém principu. Nejvýše postavená je

generální prokuratura, jí podřízená je prokuratura odvolací, nižším stupněm je krajská prokuratura

a nejnižším stupněm pak prokuratura okresní. Systém vojenské prokuratury je obdobný – nejvyšší,

okresní a posádková vojenská prokuratura. Bez ohledu na hierarchickou organizaci prokuratury je

státní zástupce ve výkonu své funkce nezávislý. Státní zástupce je povinen plnit příkazy, pokyny a

velení nadřízeného státního zástupce, generální prokurátor řídí činnost státních zástupců osobně

nebo prostřednictvím zástupce generálního prokurátora.

Jmenování:

Nejvyššího státního zástupce jmenuje polský prezident nejpozději tři měsíce před uplynutím

funkčního období na šest let, přičemž může být zvolen pouze na jedno funkční období. Státní

zástupce jmenuje generální prokurátor na žádost Národní rady státního zastupitelství, vojenskou

prokuraturu jmenuje generální prokurátor na žádost ministra národní obrany. Státním zástupcem

může být polský občan starší 26 let, který složil zkoušku státního zástupce nebo zkoušku soudce.

Státní zástupce není trestně odpovědný nebo nemůže být zadržen bez souhlasu disciplinárního

soudu.

Odvolání:

Odvolání z funkce je jedním z disciplinárních trestů. Polský prezident může odvolat generálního

prokurátora ze čtyř zákonných důvodů: zřeknutím se funkce, ze zdravotních důvodů, pokud byl

nejvyšší státní zástupce pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu, anebo odsouzen v

neveřejném disciplinárním řízení. V prvním stupni disciplinárního řízení rozhoduje disciplinární

soud skládající se ze tří členů, ve druhém pak odvolací disciplinární soud skládající se z pěti členů.

O odvolání vojenských prokurátorů rozhoduje disciplinární soud hlavního vojenského

prokurátora. Složení disciplinárních soudů jmenuje předseda nebo místopředseda disciplinárního

soudu, přičemž soudci disciplinárních soudů jsou nezávislí a řídí se pouze zákonem. Proti

rozhodnutí disciplinárního soudu je možná i kasační stížnost k Nejvyššímu soudu z důvodu

porušení zákona. Generální prokurátor je navíc povinen předkládat předsedovi vlády zprávy o své

činnosti za rok. V případě zamítnutí zprávy může předseda vlády požádat parlament o odvolání

generálního prokurátora z funkce. Sejm odvolá generálního prokurátora usnesením dvoutřetinové

většiny za přítomnosti nejméně poloviny zákonného počtu poslanců.
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Rakousko

Statut a činnost státních zastupitelství jsou stanoveny zákonem č. 1986/164 o státních

zastupitelstvích (Staatsanwaltschaftsgesetz = StAG)  a s účinností od 1. 1. 2008 také ve Spolkové

ústavě (Bundes-Verfassungsgesetz). Nově je v článku 90a stanoveno, že státní zastupitelství jsou

orgány soudnictví. Dále je také ve spolkové ústavě zakotveno, že státní zastupitelství zastávají

v trestním řízení vyšetřovací a obžalovací funkci. Úřady státních zastupitelství jsou v plnění svých

úkolů určené zachovávat zájmy zemí v konání spravedlnosti, zejména v oblasti trestního

soudnictví. V plnění svých úkolů jsou však na soudech zcela nezávislé (§1 StAG).

Administrativně spadají státní zastupitelství pod ministerstvo spravedlnosti.

Hierarchie státních zastupitelství je taková, že při každém soudu první instance existuje státní

zastupitelství, při soudu druhé instance existuje vrchní státní zastupitelství a u nejvyššího

soudního dvora existuje generální prokuratura. Strukturálně jsou státní zastupitelství přímo

podřízena vrchním státním zastupitelstvím a generální prokuratura je přímo podřízena spolkovému

ministrovi spravedlnosti. Vrchní státní zastupitelství a generální prokuratura jsou v hierarchii na

stejné pozici. Generální prokuratura nemá k vrchním státním zastupitelstvím a k jednotlivým

státním zastupitelstvím žádnou nařizovací pravomoc. Státní zastupitelství, vrchní státní

zastupitelství a generální prokuratura jsou spravovány vedoucími těchto úřadů. Tito vedoucí

zastupují úřady navenek, dohlíží na podřízené orgány a v případě potřeby vydávají pokyny

k činnosti. Státní zástupci působící při státních zastupitelstvích jsou v plnění úkolů těchto úředních

orgánů justičními úředníky. Státní zástupci pracují na vlastní zodpovědnost v rámci úředních

pokynů svých nadřízených.

S účinností od 1. 1. 2009 funguje v Rakousku specializované státní zastupitelství pro stíhání

korupce (Korruptionsstaatsanwaltschaften). Toto státní zastupitelství je činné pro celou spolkovou

zemi a sídlí v místě vrchního státního zastupitelství ve Vídni. Pobočky jsou v místech vrchního

státního zastupitelství v Linzi, Grazu a Innsbrucku. Toto specializované státní zastupitelství je

podřízeno vrchnímu státnímu zastupitelství.

Jmenování:

Státním zástupcem může být jmenován pouze rakouský občan, splňující předpoklady k zastávání

úřadu soudce, který vykonával minimálně jeden rok praxi jako soudce u soudu nebo jako

prokurátor. Obsazování volných míst státních zástupců se provádí (tak jako u plánovaných míst

soudců) vypsáním veřejné soutěže. Doručené žádosti o místo prověřují čtyřčlenné personální

komise, jejichž členové musí splňovat podmínky pro jmenování státním zástupcem, a tyto také
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činí nezávazné návrhy na umístění. Personální komise jsou zřizovány při vrchních státních

zastupitelstvích, při generální prokuratuře a na spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Právo

jmenovat státní zástupce má spolkový prezident, který ovšem - stejně jako u soudců - u většiny

plánovaných míst státních zástupců delegoval toto právo na spolkového ministra spravedlnosti.

Odvolávání

Státní zástupci, kteří se proviní proti svým profesním povinnostem, se zodpovídají před

disciplinární komisí zřízenou při spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Disciplinární komise

rozhoduje ve tříčlenných senátech, jeden ze členů senátu musí být státní zástupce. Ve druhé

instanci je oprávněna rozhodovat vrchní disciplinární komise zřízená při úřadu spolkového

kancléře, která rozhoduje také ve tříčlenných senátech. Jeden ze členů komise musí být

příslušníkem resortu spravedlnosti.

Slovensko

Statut a činnost státních zástupců jsou stanoveny jak v Ústavě Slovenské republiky, kde je jim

věnována celá hlava (konkrétně osmá, nazvaná Prokuratúra Slovenskej republiky), tak i v zákoně

č. 153/2001 Z.Z., o prokuratúre a zákoně č. 154/2001 Z.Z., o prokurátoroch a právnych

čakateľoch prokuratúry. Státní zástupci chrání práva a zákonem chráněné zájmy fyzických a

právnických osob a státu. Státní zastupitelství jako takové není v Ústavě vymezeno jako nezávislé.

Navíc dle nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky (sp. zn. PL. ÚS 43/95; č. 281/1996 Z. z.)

je prokuratura součástí moci výkonné, ač je vymezena v samostatné hlavě Ústavy. Dle zákona č.

153 z roku 2001 je prokuratura samostatná, hierarchicky uspořádaná jednotná soustava státních

orgánů, ve kterých působí prokurátoři ve vztahu podřízenosti a nadřazenosti. Hierarchie státních

zástupců je následující: v čele soustavy je generální prokurátor, který řídí činnost generální

prokuratury i činnost ostatních prokuratur. Dalšími orgány je krajská prokuratura, na stejné úrovni

i vyšší vojenská prokuratura a nejníže je okresní prokuratura společně s vojenskými obvodními

prokuraturami. Sídla a územní obvody prokuratur se shodují se sídly a územními obvody

příslušných soudů.

Jmenování:

Generálního prokurátora jmenuje prezident Slovenské republiky na návrh Národní rady Slovenské

republiky v souladu s čl. 150 Ústavy. Funkční období generálního prokurátora je sedm let a může

být jmenován nejvíce dvakrát po sobě. Ostatní prokurátory jmenuje generální prokurátor bez
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časového omezení, přičemž krajská prokuratura je nadřazena okresní, která zodpovídá za svou

činnost jak krajské, tak generální prokuratuře.

Odvolání:

Zákon č. 154/2001 Z. z. určuje možnosti ukončení funkce generálního prokurátora. Funkce zaniká

uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce písemným oznámením prezidentovi Slovenské

republiky, smrtí nebo odvoláním. Odvolání může navrhnout Národní rada prezidentovi jen v

zákonem stanovených případech: pokud 1. byl generální prokurátor zbaven nebo byla omezena

způsobilost k právním úkonům, 2. ztratil státní občanství Slovenské republiky, 3. právoplatným

rozhodnutím soudu byl odsouzen za spáchání trestného činu, 4. stal se členem politické strany

nebo politického hnutí, 5. je zdravotně nezpůsobilý, 6. nemá trvalý pobyt na území Slovenské

republiky a 7. z důvodu neslučitelnosti funkcí.

Prokurátoři podřízení generálnímu prokurátorovi jsou odvoláváni právě generálním prokurátorem.

Ten je může odvolat pouze ze zákonných důvodů pokud: prokurátor 1. byl omezen nebo zbaven

způsobilosti k právním úkonům, 2. ztratil státní občanství Slovenské republiky, 3. právoplatným

rozhodnutím soudu byl odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, 4. disciplinární komise

pravomocně rozhodla o zbavení funkce, 5. se stal členem politické strany nebo hnutí, 6. nemá

trvalý pobyt na území Slovenské republiky, 7. je zdravotně nezpůsobilý a 8. dosáhl věku 65 let.
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