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Teze věcného záměru 

 

Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťující přidělování věcí 

náhodným výběrem, způsobu jeho provozování a obsahu rozvrhu práce a 

způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování  

(vyhláška o generátoru přidělování) 

 

na základě a v mezích zákonného zmocnění daného ustanovením § 45 odst. 3 zákona o 

soudech a soudcích v navrženém znění 

 

 

i. Východiska generátoru přidělování 

 

a. Generátor přidělování jako programové prostředky 

 
Generátor přidělování budou programové prostředky zajišťující 

přidělování věcí náhodným výběrem, které budou provozovány a 

spravovány Ministerstvem spravedlnosti a soudy do nich budou mít 

přístup, pokud jde o generování přidělení věci zákonnému soudci. Tyto 

programové prostředky budou vlastnictvím České republiky – 

Ministerstva spravedlnosti, která k nim bude mít veškerá práva. Uvedené 

programové prostředky budou softwarově, ale i fyzicky chráněny, budou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAEFLVSM3)



Odbor legislativní            Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

 

2 
 

provozovány na hardwaru provozovaném a chráněném na Ministerstvu 

spravedlnosti. 

 

 

b. Statistická náhoda nahrazující dosavadní pravidla přidělování 

 
Dosavadní přidělování věcí zákonnému soudci je založeno na tom, že je 

věc přidělena na základě některého z následujících pravidel: písmenkový 

systém, systém rotace, systém každé druhé, třetí apod. věci atd. Uvedené 

systémy nejsou však založeny principiálně na prvku náhody, resp. 

neomezují prostor pro zjištění skutečností, na základě kterých lze určit, 

komu dalšímu bude věc přidělena; tudíž i korupční potenciál u postupu 

spočívající např. v pozdržení věci před přidělením podle pravidla je 

vysoký. Generátor přidělování přichází s jiným pravidlem, málo dosud 

využívaným, a tím je pravidlo náhody vyjádřené pomocí matematických 

a statistickým vzorců a aplikované v souladu s nimi. Pracovně by se 

nejspíš jednalo o normované normální rozdělení. Rozdělování nápadu 

tak bude podléhat pravidlům matematiky a statistiky, půjde však vždy o 

matematickou náhodu, tak jak se objevuje ve světě, kde je založena na 

variabilitě přírody. 

 

Současně je nutné uvést, že se uplatní při aplikování matematické 

náhody zákon velkých čísel a v dlouhodobém měřítku tak bude nápad 

rovnoměrný. Půjde o pravděpodobnostní rozložení nápadu podle 

pravidel normovaného normálního rozdělení.1 Jak však uvedl Ústavní 

                                                            
1 Zde pro názornost vhodno uvést, že v případě házení kostkou, což je obdoba automatického generátoru, není 
rovněž dopředu zřejmé, které číslo padne. Uplatní se zde však matematická a statistická náhoda, resp. její 
zákonitosti, a tak to, které číslo na kostce padne, jde-li o pravidelný mnohostěn, je sice náhodné, neboť nevíme, 
které padne, ale zároveň je pravděpodobnost, že padne jakékoli číslo vždy stejná (normální rozložení). Ze 
zákonů matematiky a statistiky však vyplývá, že v dlouhém období však četnost padnutí jednotlivých čísel bude 
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soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 200/98 ze dne 17. 12. 1998, primární 

je zajištění práva na zákonného soudce (zde zveřejněním a uplatněním 

tohoto algoritmu matematické náhody), nikoli požadavek na 

rovnoměrnost nápadu mezi soudními odděleními, ten je sekundární. 

V případě generátoru přidělování tomu tak bude, primární je zajištění 

přidělení věci zákonnému soudci podle předem známých, a později 

přezkoumatelných, pravidlech matematické náhody, v dlouhém období, 

podle matematického zákona velkých čísel, však bude nápad mezi 

jednotlivá oddělení, resp. četnost přidělení věcí jednotlivým oddělením 

stejná. 

Z uvedených důvodů zákon o soudech a soudcích ve znění navržených 

změn (dále jen „navržené znění zákona“) stanoví v ustanovení § 42b 

odst. 1 věta první následující: „Věci určené podle předmětu řízení se 

přidělují podle pravidel stanovených v rozvrhu práce jednotlivým 

soudním oddělením náhodným výběrem pomocí generátoru přidělování 

tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělení věcí.“ 

 

 

c. Prevence před forum shopping 

 
Generátor přidělování má reagovat na tu skutečnost, že současná 

pravidla přidělování soudce většinou, pokud jsou známy vstupní údaje, 

dávají prostor určit dopředu, jaký soudce bude věc vyřizovat, případně 

umožňují, aby byl soudce účastníkem, při znalosti potřebných údajů, 

dopředu vybrán (modifikované forum shopping). Současná pravidla 

přidělování viz shora. Generátor tak reaguje na tuto skutečnost a snaží se 

                                                                                                                                                                                          
stejná. Přesto vždy, když budeme porovnávat četnost padnutí jednotlivých čísel, nebude četnost přesně stejná (to 
až v nekonečnu). 
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zabránit tomuto forum shopping zavedením pravidla náhody, které bude 

obsaženo ve zveřejněném algoritmu. 

 

K možnosti zavedení algoritmu přidělování věcí soudním oddělením se 

vyjádřil Ústavní soud nálezem ze dne 20. 4. 2011 sp. zn. IV. ÚS 

1302/10, když se postavil k situaci tak, že požadavky kladené na právo 

na zákonného soudce rovněž zahrnují možnost využít výpočetní techniku 

při rozdělování soudní agendy a využití matematických metod. Ústavní 

soud dále uvádí, že mají být v takovém případě však výslovně uvedeny 

metody přidělování, resp. popsán algoritmus. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2011 sp. zn. IV. ÚS 1302/10 uvádí: 

„Do rámce základního práva na zákonného soudce Ústavní soud 

podřadil i požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z čl. 38 odst. 1 

Listiny, tj. předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně 

zastupování, pro účastníky řízení (nálezy sp. zn. III. ÚS 200/98, III. ÚS 

293/98 a III. ÚS 182/99). Tyto maximy nebrání využití výpočetní 

techniky při rozdělování soudní agendy, jakož i využití matematických 

metod, jež představují základ algoritmu přidělování věcí. Zároveň však z 

nich, jako jejich důsledek, vyplývá nezbytnost výslovného označení 

takovýchto metod, resp. nezbytnost popisu algoritmu, jež je východiskem 

programů pro výpočetní techniku a jejího využití při přidělování věcí. V 

opačném případě nelze považovat rozvrh práce soudu za souladný se 

zásadami předvídatelnosti a transparentnosti přidělování soudní agendy, 

a tudíž přidělení věci za porušení těchto podmínek nutno považovat za 

porušení ústavního práva na zákonného soudce dle čl. 38 odst. 1 

Listiny.“ 
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Generátor přidělování, byť se snaží uvedené forum shopping vytěsnit, 

počítá s uveřejněním metody přidělování, resp. popisem algoritmu 

náhody, vycházeje ze závěrů matematické a statistické vědy, a tím 

naplňuje ústavní požadavky vycházející z ústavního práva na zákonného 

soudce. 

 

 

d. Upevnění zásady zákonného soudce jako výsledek použití 

generátoru přidělování 

 
Výsledkem použití generátoru přidělování má být obecně upevnění 

zásady zákonného soudce. Jak bylo uvedeno shora, na základě 

současných metod, resp. pravidel přidělování věcí může být, při znalosti 

vstupních údajů, dopředu určeno, mnohdy s jistotou, konkrétní soudní 

oddělení, které bude vyřizovat daný nápad. V některých případech si 

dokonce lze vybrat, které soudní oddělení to bude, a jde tak o nežádoucí 

forum shopping. Generátor přidělování přidělující věci soudním 

oddělením je tak nástrojem, jak bude zajištěno, aby zákonný soudce 

nebyl ad hoc soudcem, nebo dokonce soudcem vybraným účastníkem či 

účastníky, koneckonců taková procesní smlouva je nepřípustná. Co je 

však důležité, že při použití pravidla náhody (viz shora), i tak půjde 

ověřit průběh přidělování věci a že nejde o ničí libovůli, ani 

nekontrolovatelnou činnost programových prostředků a techniky.  

 

Generátor přidělování tak bude vystavěn tak, že bude zaznamenávat 

každý vstup do generátoru, tj. každý nový požadavek o přidělení nápadu 

a jeho přidělení. Bude tedy uchováno, pro jakou věc a kdo žádal 

přidělení, následně bude zaznamenáno, zda byl použit příslušný 

algoritmus zajišťující náhodné přidělení, a to bez přerušení nebo 
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narušení, pouze na základě svého autonomního fungování, a následně 

výsledek přidělení, tj. spisová značka (viz níže). Záznamy tak budou o 

průběhu celého procesu a tyto mohou být příp. přezkoumávány. 

Podstatné přitom je, že právě pravidlo, resp. algoritmus zajišťující 

náhodné přidělení (založený na matematických a statistických 

metodách), je ověřitelný potud, že byl použit, nelze však znát dopředu, 

komu bude věc přidělena (resp. nikdo nebude mít k dispozici dostatek 

vstupních údajů, na základě kterých by bylo možné toto vyhodnotit, 

neboť se zde uplatní zákon velkých čísel, viz shora). 

 

e. Podmínka uplatnění generátoru přidělování 
 

Návrh zákona stanoví, že přidělování náhodným výběrem pomocí 

generátoru přidělování se použije, jsou-li na soudu nebo jeho pobočce 

pro určitou specializaci zřízena alespoň dvě soudní oddělení. 

 

Z uvedeného se podává, že zákon reaguje na faktickou situaci, že na 

některých soudech nemusí být pro každou agendu více než jedno soudní 

oddělení. Zákon tedy nepředepisuje povinnost mít pro každou agendu 

minimálně dvě soudní oddělení. Je to z toho důvodu, že na některých 

soudech bude obtížné organizačně a z povahy věci takovýchto více 

soudních oddělení zřídit. Přesto byla z uvedeného důvodu, aby bylo 

zjištěno, jaké jsou faktické podmínky pro fungování generátoru 

přidělování, uskutečněna analýza malých soudů (viz níže). 

 

Existence alespoň dvou soudních oddělení na soudech je tak podmínkou 

fungování generátoru přidělování. Bez těchto alespoň dvou soudních 

oddělení se generátor přidělování nepoužije, není to ani možné, když je 
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dopředu jasné, že bude věc přidělena jedinému soudnímu oddělení 

vyřizující danou agendu. 

 

Z uvedených důvodů navržené znění zákona stanoví v ustanovení § 42b 

odst. 1 věta druhá následující: „Přidělování náhodným výběrem pomocí 

generátoru přidělování se použije, jsou-li na soudu nebo jeho pobočce 

pro určitou specializaci zřízena alespoň dvě soudní oddělení.“ 

 

f. Otázka malých soudů 
 

V případě generátoru přidělování a jeho uplatnění vyvstává otázka, zda 

bude možné uplatnit generátor přidělování na všech soudech, resp. zda 

bude splněna jeho podmínka a budou k dispozici pro konkrétní agendu 

vždy alespoň dvě soudní oddělení. Za tímto účelem byla učiněna analýza 

malých soudů v České republice, tj. soudů do devíti soudců, neboť 

u nich se předpokládá, že jednu zvláštní agendu vyřizuje i jen jedno 

soudní oddělení. 

 

Cílem této analýzy tak bylo, abychom měli přehled o agendách, které se 

na malých soudech, tj. OS Domažlice, OS Pelhřimov, OS Prachatice, OS 

Rakovník, OS Rokycany, OS Semily a OS Strakonice, vyřizují pouze v 

jednom soudním oddělení (dále jen „vázaná agenda“). Zkratka má 

naznačovat, že u této agendy zpravidla dopředu víme, který soudce ji 

bude vyřizovat. Z výsledků vyplývá, že vázaná agenda se vyskytuje v 

počtu 6 až 3 na jednotlivých malých soudech. Současně nejčetněji jde na 

všech soudech o agendy (pořadí podle četnosti) Tm, Ntm, D, L, Rod; u 

D, L, Rod nerozhoduje pořadí, jde o stejnou četnost. V případě agend 

Cd, E, Td, EPR, P, U jde o četnost 2 na malých soudech, a proto jde 
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spíše o výjimku. Na malých soudech se jiné vázané agendy objevují 

pouze s četností jedna a nejsou tak statisticky významné. 

 

Podle našeho názoru není problém příliš velký, když data o počtu 

vázaných agend spíše odrážejí okrajovost této agendy než co jiného (tak 

např. příliš úzkou specializaci soudce). Současně pro každou vázanou 

agendu existuje zástupce soudce, který tuto vázanou agendu vyřizuje. Z 

toho podle našeho názoru plyne, že vázanou agendu lze odstranit, neboť 

minimálně tito zástupci mají, s největší pravděpodobností, předpoklady 

pro výkon dané agendy, v které jiného soudce mohou zastupovat. 

 

Z uvedeného se podává, že podmínka fungování generátoru přidělování 

bude u malých soudů u hlavních agend (C, T, PaNc, EXE) splněna a 

generátor přidělování se tak použije. 

 

 

g. Ministerstvo spravedlnosti 

 
Východiskem pro generátor přidělování je ta skutečnost, že skutečné 

fungování generátoru přidělování není možné bez Ministerstva 

spravedlnosti, které bude spravovat a provozovat generátor přidělování, 

zejména bude zajišťovat, provozovat a spravovat programové prostředky 

a hardwarové vybavení pro fungování generátoru přidělování. Je tomu 

tak proto, že dosavadní praxe tvorby rozvrhů práce, přes zákonnou a 

podzákonnou právní úpravu, je na soudech nejednotná, zejména jejich 

forma, počítá se tedy se sjednocením rozvrhů práce pro generátor 

přidělování. 
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Další skutečností je to, že varianta počítající s uvedením generátoru 

přidělování na jednotlivých soudech s tím, že by to byly soudy, kdo ho 

výlučně spravují a provozují, je několikrát nákladnější, než jeden 

centralizovaný generátor přidělování, do něhož mají soudy přístup. 

 

h. Financování generátoru přidělování 
 

Nákladová položka Cena za kus / 

instanci 

Počet kusů 

/ instancí 

Celková cena 

HW – Server 200.000 Kč 1 200.000 Kč 

HW – Diskové pole 200.000 Kč 1 200.000 Kč 

SW – Operační systém 50.000 Kč 1 50.000 Kč 

SW – Databáze 200.000 Kč 1 200.000 Kč 

SW – Aplikace A (algoritmus) 200.000 Kč 1 200.000 Kč 

SW – Aplikace L (záznam provedených 

operací) 

200.000 Kč 1 200.000 Kč 

SW – Aplikace R (rozvrh práce) 1.500.000 Kč 1 1.500.000 Kč 

SW – Aplikace K (komunikační rozhraní na 

současné aplikace) 

300.000 Kč 1 300.000 Kč 

SW – Rozšíření současné aplikace pro 

evidenci nového nápadu (ISAS, ISVKS, ISOR, 

ISROR, ISKS, ISIR, CEPR) 

300.000 Kč 7 2.100.000 Kč 
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SW – Zálohování 0 Kč 1 0 Kč 

Cena implementace celkem - -      4.950.00 Kč 

 

- V odhadu je zahrnuto i vytvoření centrálního republikového 

elektronického rozvrhu práce, který bude pro aplikaci 

automatického přidělování soudce poskytovat podstatnou část 

vstupních dat k provedení náhodného výběru soudce. Vytvoření 

centrálního elektronického rozvrhu práce je nezbytnou 

podmínkou zavedení a provozu centrální aplikace pro 

automatické přidělování soudce. 

 

- Stávající aplikace pro evidenci nového nápadu věcí budou 

v nezbytné míře rozšířeny, aby byly schopny využívat aplikaci 

pro automatické přidělování soudce a zároveň umožnily 

automatické odeslání potvrzení o přidělení soudce datovou 

schránkou nebo e-mailem za předpokladu, že podání tyto 

informace obsahuje. 

 

- V současné době není do odhadu nákladů zahrnuto propojení 

s personálním informačním systémem Platy a mzdy (dále jen 

„PaM“) a po zvážení současných možností PaM se ani 

nepředpokládá, že by v první verzi elektronického rozvrhu práce 

tato funkčnost byla zavedena. Plnění elektronického rozvrhu 

práce daty tedy bude probíhat pouze ručně předsedou soudu, příp. 

jím pověřenou soudní osobou. 
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- Zálohování záznamů provedených operací (logů) bude zajištěno 

v rámci již existujícího a spolehlivě fungujícího systému 

zálohování 

 

- Pokud jde o náklady na komunikaci mezi jednotlivými soudy a 

centrálou, předpokládají se nulové. Potenciální chyby a 

potenciální poruchy budou řešeny v rámci údržby a správy 

systému. Obvykle se tak činí zahrnutím těchto nákladů pod 

údržbu, tedy pod paušální pravidelné náklady; důvodem jsou 

především aktualizace ostatních technologických komponent. 

 

- Veškeré náklady spojené s implementací automatického 

generátoru přidělování věcí budou pokryty v rámci rozpočtových 

limitů kapitoly 336 Ministerstva spravedlnosti na příslušný 

rozpočtový rok, tj. bez zvýšených nároků na státní rozpočet. 

 

 

i. Časový harmonogram realizace 

 

Čas 

v 

měsících 

Seznam kroků v jednotlivých etapách 

T Vstupní analýza 

T+6 

T+7 Vývoj aplikace centrálního rozvrhu práce a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAEFLVSM3)



Odbor legislativní            Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

 

12 
 

T+8 automatického přidělování soudce 

Úpravy ISAS, ISVKS, ISOR, ISROR, ISKS, ISIR a 

CEPR 

Pořízení HW a SW licencí 

T+9 

T+10 

T+11 

T+12 

T+13 

T+14 

T+15 Naplnění Aplikace daty (rozvrh práce) a školení uživatelů 

T+16 Pilotní provoz aplikací a vypořádání připomínek 

T+17 

T+18 Rutinní provoz aplikací 

 

 

j. Inspirační zdroje 

 
zákon č. 757/2004 Zb., o súdoch 

vyhláška č. 118/2005 Zb., o náležitostiach rozvrhu práce 

vyhláška č. 543/2005 Zb., o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre 

okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 

vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek 
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ii. Fungování generátoru přidělování 

 

a. Hlavní předpoklady fungování generátoru přidělování 

 
Pro zavedení generátoru přidělování musí být naplněny následující 

technicko-organizační předpoklady, které umožní jeho fungování. 

 

 

i. Programové prostředky 

 
Hlavním předpokladem je vytvoření programových prostředků 

(včetně zajištění jejich provozu na hardwaru), které zajistí, že bude 

moci být do generátoru přidělování zadáván na jednotlivých 

podatelnách soudů nový nápad, který bude přidělován podle principu 

náhody jednotlivým soudním oddělením, která budou věc vyřizovat. 

 
Z uvedených důvodů navržené znění zákona stanoví v ustanovení § 

42 odst. 1 písm. d) věta před středníkem následující: „V rozvrhu 

práce soudu se zejména stanovuje […] d) pravidla přidělování věcí za 

použití programových prostředků (dále jen „generátor přidělování“) 

soudním oddělením podle jejich druhu, určeného předmětem řízení v 

jednotlivé věci;[…].“ 

 

 

ii. Automatizovaný rozvrh práce 
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Generátor přidělování musí mít v sobě zadané údaje o rozvrhu práce 

na jednotlivých soudech. Předseda soudu tak bude mít povinnost 

vydávat automatizovaný rozvrh práce, tj. takový rozvrh práce, který 

budou moci uchopit programové prostředky, přístupné ze všech 

soudů, stejně. Vzor rozvrhu práce pro automatizovaný generátor, 

jehož obsah bude vycházet zejména ze zákona o soudech a soudcích, 

bude předseda soudu vyplňovat (v generátoru přidělování) a též 

vyplněný zveřejňovat. Docílíme tak toho, že automatizovaný rozvrh 

práce, tj. takový, který bude sloužit pro generátor přidělování, bude 

na všech soudech vydáván ve stejné podobě a dojde tak ke 

sjednocení těchto rozvrhů práce. 

 

Rozvrh práce bude sestavován tak, aby zejména byly určeny 

specializace soudním oddělením podle jiného právního předpisu, 

věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly 

soudnímu oddělení působícímu na této pobočce, pracovní vytížení 

jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné, a 

insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, projednávalo stejné 

soudní oddělení (viz § 42 navrženého znění zákona). 

 

V rozvrhu práce, mimo vzorovou část automatizovaného rozvrh 

práce, budou uvedeny náhradní způsoby a pravidla přidělování pro 

případy, kdy ze zákonných důvodů nelze použít generátoru 

přidělování (tak např. technická porucha). V průběhu roku pak 

mohou nastávat změny rozvrhu práce, které po projednání se 

soudcovskou radou předseda soudu včetně odůvodnění vydá, ty jsou 

účinné dnem následujícím. Tyto změny rovněž v automatizované 

podobě bude zadávat do systému předseda soudu, příp. jím pověřený 

zaměstnanec soudu. 
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Z uvedených důvodů navržené znění zákona stanoví v ustanovení § 

42 odst. 3 následující: „Rozvrh práce sestaví předseda soudu tak, aby 

k přidělování věcí mohlo být použito generátoru přidělování.“ 

 

 

iii. Republikový rozvrh práce 

 
Dalším předpokladem fungování generátoru přidělování je sestavení 

z jednotlivých automatizovaných rozvrhů práce, tedy jednotných 

rozvrhů práce ze všech soudů, jeden republikový rozvrh práce, který 

bude představovat elektronickou evidenci všech rozvrhů práce. Tento 

republikový rozvrh práce bude uveřejněn. Zásadní tak bude, že bude 

dopředu, na základě údajů ve shodné struktuře, resp. formě ze všech 

soudů, zřejmé, který okruh soudních oddělení, tj. senát nebo 

samosoudce, na konkrétním soudě může být vybrán automatickým 

generátorem pro věc z agendy, do níž nápad spadá. V republikovém 

rozvrhu práce tak u každého soudního oddělení bude uvedena 

unikátní část spisové značky, která se liší od částí spisových značek 

jiných soudních oddělení vyřizujících na daném soudě stejnou 

agendu (viz níže). 

 

 

iv. Spisová značka 

 
Dále je nutné a vhodné, aby napříště bylo ze spisové značky, která 

vlastně bude výsledkem přidělení generátorem přidělování, zřejmé, 

které soudní oddělení je příslušné k vyřízení věci. Každé soudní 

oddělení v konkrétní agendě na soudě tak bude mít znak, který je 
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oproti jiným soudním oddělením na daném soudě vyřizujícím danou 

agendu unikátní. Je nutné dále uvést, že spisová značka, která bude 

přidělena jako výsledek přidělení věci automatickým generátorem, 

musí být navázána na značku došlých podání, resp. na značku 

písemností z podatelny, příchozí pošty, datových schránek apod. Tzn. 

že každá zaevidovaná písemnost, resp. nápad, bude označen číslem či 

jinou značkou (značka pro došlé písemnosti), ke které bude připojena 

spisová značka po tom, co pro danou došlou věc bude použit 

generátor přidělování. Výsledkem generování tak bude spisová 

značka přiřazená evidované došlé písemnosti, kde v této spisové 

značce bude informace o konkrétním soudním oddělení. 

 

 

v. Napojení soudů do generátoru přidělování 

 
Systém generátoru přidělování bude provozován Ministerstvem 

spravedlnosti a jím též spravován, spolu se soudy, které do něho 

budou mít, co do své části republikového rozvrhu práce, přístup. 

Každý předseda soudu, a jím pověřené další soudní osoby, budou mít 

přístup do programových prostředků. Předseda soudu tak bude moci 

zadávat do generátoru přidělování rozvrh práce v jeho 

automatizované podobě a zároveň si bude moci soud - podatelna, což 

je hlavní podstatou generátoru přidělování, nechat přidělit 

automatickým generátorem věc konkrétnímu soudnímu oddělení. 

Soudy budou mít dálkový přístup do systému na základě unikátních 

přístupových údajů. 
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b. Pravidelný průběh fungování generátoru 

 

i. Nápad a podatelna 

 
Před nápadem věci již musí být v generátoru přidělování zadán 

předsedou soudu, nebo jím pověřeným zaměstnancem soudu, účinný 

automatizovaný rozvrh práce soudu (viz shora Automatizovaný 

rozvrh práce). Současně je nutné, aby pro každé soudní oddělení 

(senát, samosoudce) byla stanovena unikátní značka (viz shora 

Spisová značka). V případě nápadu nové věci bude podatelnou věc 

zaevidována a následně toto evidenční číslo věci spolu s dalšími 

identifikačními údaji (účastníci, datum doručení, předmět sporu 

apod.) bude zadáváno do systému generátoru přidělování. 

 

K zadání těchto údajů a požadavku na přidělení věci se bude muset 

pověřená osoba přihlásit svými unikátními identifikačními údaji, 

které ji ztotožní. Vždy tedy bude možné zjistit, kdo a jakou operaci 

v generátoru přidělování činil, příp. včetně odůvodnění, je-li 

vyžadováno. 

 

Nelze-li použít generátoru přidělování (tak např. technická porucha), 

použije se jiný způsob a pravidla stanovená rozvrhem práce (viz níže 

„Důvody nepoužití generátoru přidělování a náhradní způsoby a 

pravidla přidělování věcí (technická porucha a pohotovost soudců, 

příp. jiné důvody stanovené rozvrhem práce)“). 

 

Generátor přidělování se použije i v těchto případech:  
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1) nepřítomnost soudce nepřesahující 6 týdnů, nepřítomnost asistenta 

soudce, vyššího soudního úředníka, soudního tajemníka a soudního 

vykonavatele, 

2) vyloučení soudce, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka, 

soudního tajemníka a soudního vykonavatele, 

3) jiný důvod stanovený zákonem u soudce, 

4) jiný vážný důvod asistenta soudce, vyššího soudního úředníka, 

soudního tajemníka a soudního vykonavatele 

(viz ustanovení § 42 navrženého znění zákona), 

V uvedených případech se generátor přidělování použije tak, že se 

věc přidělí soudnímu oddělení, kde věc bude vyřizovat zástupce. Jde 

o snahu eliminovat případy, kdy se nepoužije generátor přidělování. 

 

 

ii. Zadání požadavku na přidělení věci 

 
Po zadání identifikátoru napadlé věci bude možné zadat v generátoru 

přidělování (viz shora Programové prostředky) požadavek na 

přidělení věci. Tento požadavek bude zadávat předseda soudu, příp. 

jím pověřený zaměstnanec soudu, po přihlášení svými unikátními 

identifikačními údaji. 

 

Následně bude generátor přidělování vybírat z předem známé 

množiny soudních oddělení, která je určena rozvrhem práce, 

pravidlem náhodného výběru (předem známý algoritmus) (viz shora 

Statistická náhoda nahrazující dosavadní pravidla přidělování). 

 

Zde je vhodné uvést, že rozvrh práce určí soudním oddělením 

specializace, použití generátoru je pak podmíněno existencí alespoň 
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dvou soudních oddělení se stejnou specializací (viz shora Podmínka 

uplatnění generátoru přidělování).  Rozvrh práce však může, má-li 

soudní oddělení více specializací, určit i váhy jednotlivých soudních 

oddělení pro přidělení generátorem přidělování.2 

 

 

iii. Vrácení věci k dalšímu řízení – generátor přidělování se 

nepoužije 

 
Z důvodu procesní ekonomie a s ohledem na to, že soudní oddělení, 

které věc vyřizovalo, má znalost věci, přiděluje se věc, která byla 

vrácena k dalšímu řízení, tomu, komu byla původně přidělena (viz 

ustanovení § 42b odst. 2 navrženého znění zákona). Generátor 

přidělování se tak nepoužije při vrácení věci k dalšímu řízení. 

 

 

iv. Případy přerozdělení věcí 

Mimo přidělení nápadu generátorem přidělování se tento uplatní i při 

přerozdělení již napadlých věcí. Podle rozvrhu práce se generátorem 

přidělování přerozdělí již přidělené věci, v případě 

a) nepřítomnosti soudce, kterému byla věc přidělena, přesahující 6 

týdnů, nebo lze-li takovou nepřítomnost důvodně očekávat,  

                                                            
2 Tak např. v případě, že agendu C na soudě vyřizují dvě soudní oddělení, a tato soudní oddělení současně 
nevyřizují další agendu, bude stanovena váha pro přidělení generátorem přidělování každému z nich 50 % 
nápadu, bude jim v součtu, se stejnými vahami, přidělován na principu statistické náhody celý nápad agendy C.  
Naopak např. v případě existence dvou soudních oddělení, která všechna vyřizují agendu C, ale jedno z těchto 
soudních oddělení současně vyřizuje agendu EXE, může být rozvrhem práce stanovena každému ze soudních 
oddělení jiná váha. Tak např. to oddělení, které výlučně vyřizuje agendu C, bude mít váhu 70 % pro agendu C, 
pro druhé soudní oddělení, které současně vyřizuje agendu EXE, bude váha 30 % pro agendu C. Mezi těmito 
soudními odděleními tak i nadále bude uplatněn generátor přidělování na principu náhody, přesto 
v dlouhodobém horizontu napadne soudnímu oddělení, které vyřizuje agendu C i EXE, z agendy C méně věcí. 
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b) změny v personálním složení soudu,  

c) vyloučení samosoudce nebo všech členů senátu, nebo 

d) vrácení věci soudu k dalšímu řízení, nemůže-li soudce z důvodů 

stanovených zákonem opětovně projednat věc, jež mu byla původně 

přidělena, 

e) opatření předsedy soudu k odstranění zjištěné závady záležející v 

nezákonném přidělení věci 

(viz ustanovení § 42b odst. 3 navrženého znění zákona). 

V těchto případech se uplatní stejný postup, totiž že předseda soudu 

nebo jím pověřený zaměstnanec soudu, po přihlášení unikátními 

přístupovými údaji, zadá do generátoru přidělování požadavek na 

přidělení již jednou přidělené věci a požadavek odůvodní 

(přerozdělení je změnou rozvrhu práce- viz ustanovení § 42a odst. 4 

navrženého znění zákona). 

 

v. Dočasné zastavení přidělování nových věcí – generátor 

přidělování se ex ante nepoužije 

 
Zákon se snaží eliminovat případy, kdy se nepoužije generátor 

přidělování, přesto je nutné reagovat na skutečnost, že některé kauzy 

jsou náročnější apod. Tedy v případě, je-li soudce výrazně 

nerovnoměrně zatížen, může předseda soudu dočasně zastavit 

přidělování nových věcí tomuto soudci (viz ustanovení § 42a odst. 3 

navrženého znění zákona). Toto opatření předsedy osudu však vždy 

může působit jen ex ante, tudíž se nedotkne již přidělených věcí. 

Toto opatření je zákonem považováno za změnu rozvrhu práce. Tuto 
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změnu tudíž předseda soudu projedná se soudcovskou radou a 

odůvodní. 

 

 

vi. Mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka – 

generátor přidělování se pro jednotlivý úkon nepoužije 
 

V praxi se mohou vykytovat krajní situace, kdy jednotlivý úkon 

nesnese odkladu, který pro překážku nemůže soudce, vyšší soudní 

úředník, soudní tajemník, soudní vykonavatel nebo justiční čekatel 

provést. V takových případech bude nastupovat jeho zástupce podle 

rozvrhu práce. Nebude-li možné, aby úkon provedl, určí předseda 

soudu, kdo místo něj potřebný úkon provede. Viz ustanovení § 44 

navrženého znění zákona. 

 

 

vii. Záznamy o přidělení věci a jejich uchovávání 

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenává údaje o přidělování 

jednotlivých věcí prostřednictvím generátoru přidělování a tyto 

uchovává. Zaznamenává a uchovává údaje o přihlášení do systému 

generátoru přidělování, údaje o zadání požadavku na přidělení věci, 

údaje o zadání požadavku na přerozdělení věci včetně odůvodnění, 

údaj o dočasném zastavení přidělování nových věcí včetně 

odůvodnění, údaj o přidělení a přerozdělení věci. 

Dále Ministerstvo spravedlnosti uchovává jednotlivé automatizované 

rozvrhy práce soudů a jejich změny včetně odůvodnění, které tvoří 

v souhrnu republikový rozvrh práce (tedy vstupní údaje pro generátor 

přidělování). 
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viii. Oznámení o přidělení věci 

S generátorem přidělování je spojeno vydávání potvrzení o přidělení 

věci, které se bude vydávat účastníkovi. Soud tak bude činit bez 

zbytečného odkladu v případě, bylo-li soudu doručeno podání na 

elektronickou adresu podatelny, nebo bylo-li soudu doručeno podání 

prostřednictvím datové schránky. Bylo-li však soudu doručeno 

podání jiným způsobem (tj. poštou, na podatelnu), soud vydá 

účastníkovi řízení potvrzení o přidělení věci na jeho žádost (viz 

ustanovení § 42f navrženého znění zákona). Smyslem této úpravy je, 

aby účastník od počátku věděl, komu byla věc přidělena generátorem 

přidělování. Na základě algoritmu přidělování a zveřejněného 

rozvrhu práce může zjistit, že bylo naplněno jeho právo na 

zákonného soudce a bude mít tak možnost se vyjadřovat příp. 

k podjatosti nebo podat stížnost ve věci zákonnosti přidělení věci. 

 

ix. Ověření přidělení věci 

 

Přidělování věcí generátorem přidělování bude možné na základě 

zaznamenaných a uchovávaných údajů o přidělení věci 

přezkoumávat. Zásadní pro ověření zákonnosti přidělení věci vždy 

bude, zda byl vydán a zveřejněn rozvrh práce, který splňoval zákonné 

náležitosti, zda byl nápad evidován při dojití na soud, zda osoba 

zadávající údaje a požadavek na přidělení do systému generátoru 

přidělování byla pověřena k této činnosti a zda byl použit algoritmus 

generátoru přidělování, a to bez narušení či přerušení, a zda tedy byly 

respektovány při přidělování generátorem přidělování parametry 
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stanovené rozvrhem práce (okruh soudních oddělení daný 

specializací, váha pro jednotlivá soudní oddělení). Uvedené údaje, 

zaznamenávající postup soudu při rozdělování věcí podle rozvrhu 

práce, budou kontrolovat ex officium předsedové soudů a 

Ministerstvo spravedlnosti. Rovněž budou přezkoumávány na 

základě stížnosti. 

 

 

c. Způsob provozování generátoru přidělování 

 

i. Správa generátoru přidělování 

 
Generátor přidělování bude provozovat a spravovat Ministerstvo 

spravedlnosti, které bude zajišťovat, provozovat a spravovat 

programové prostředky, hardwarové vybavení a umožňovat připojení 

soudů do generátoru přidělování. 

 

Ministerstvo spravedlnosti tak bude na základě zadaných rozvrhů 

práce předsedy soudů, resp. jimi pověřenými soudními osobami, 

generovat automaticky programovými prostředky republikový rozvrh 

práce, který představuje elektronickou evidenci všech rozvrhů práce. 

Tento republikový rozvrh práce bude tvořen z rozvrhů práce 

jednotlivých soudů sestavených v automatizované podobě a bude 

zveřejňovaný. 

 

Z uvedených důvodů navržené znění zákona stanoví v ustanovení § 

42d odst. 1 a 2 následující: „(1) Ministerstvo spravuje a provozuje 
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informační systém sloužící k automatickému přidělování věcí, jehož 

součástí je zejména generátor přidělování a elektronická evidence 

rozvrhu práce a počtu přidělených věcí. (2) Ministerstvo 

zaznamenává údaje o přidělování jednotlivých věcí prostřednictvím 

generátoru přidělování tak, aby byla zabezpečena možnost ověření, 

že věc byla přidělena v souladu se zákonem.“ 

 

 

ii. Důvody nepoužití generátoru přidělování a náhradní způsoby a 

pravidla přidělování věcí (technické poruchy apod.) 

 

Primárním cílem navrženého znění zákona, připravované vyhlášky o 

generátoru přidělování a navazujících technicko-organizačních 

opatření je zajistit, aby generátor přidělování fungoval. Již na tomto 

místě je však vhodné a potřebné uvést, že se mohou vyskytnou 

případy, kdy nebude možné použít generátor přidělování; zde proto 

v obecné rovině uvádíme důvody nepoužití generátoru přidělování a 

náhradní způsoby a pravidla přidělování věcí, kterými bude v dalších 

případech zajištěno práva na zákonného soudce a fungování justice. 

 

Zákonné důvody nepoužití generátoru přidělování 

 

Jak bylo uvedeno, primární je fungování generátoru přidělování, 

nebude-li však možné jej z různých důvodů použít, a to z důvodu 

1) technické poruchy, 

2) jiného důvodu, než v důsledku technické 

poruchy, zejména při nařízení pracovní 

pohotovosti soudcům, 
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použijí se náhradní způsoby a pravidla přidělování věcí (viz dále). 

V případě jiných vážných důvodů, kterými jsou 

1) nepřítomnost soudce nepřesahující 6 týdnů, 

nepřítomnost asistenta soudce, vyššího soudního 

úředníka, soudního tajemníka a soudního 

vykonavatele, 

2) vyloučení soudce, asistenta soudce, vyššího 

soudního úředníka, soudního tajemníka a 

soudního vykonavatele, 

3) jiný důvod stanovený zákonem u soudce, 

4) jiný vážný důvod asistenta soudce, vyššího 

soudního úředníka, soudního tajemníka a 

soudního vykonavatele, 

určí se v rozvrhu práce zástupci; generátor přidělování se tak použije, 

ale bude věc vyřizovat, po náhodném vybrání soudního oddělení, 

zástupce osoby, která by jinak věc vyřizovala. 

 

Náhradní způsoby a pravidla přidělování věcí 

 

Náhradní způsoby a pravidla přidělování věcí nastupují tehdy, nelze-

li ze zákonných důvodů použít generátor přidělování. 

 

Pro případ 

1) technické poruchy 

se určí způsob přidělování věcí při dodržení 

pravidel, že 

1. bude zajištěna specializace soudních oddělení 

podle jiných právních předpisů, 
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2. věci, které se projednávají a rozhodují na 

pobočce soudu, připadnou soudnímu oddělení 

působícímu na této pobočce, 

3. pracovní vytížení jednotlivých soudních 

oddělení bude, pokud je to možné, stejné, a 

4. insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, 

bude projednávat stejné soudní oddělení, 

2) jiného důvodu, než v důsledku technické 

poruchy, zejména při nařízení pracovní 

pohotovosti soudcům 

se určí způsob a pravidla přidělování věcí. 

 

Z uvedeného se podává, že pro případ technické poruchy a jiného 

důvodu, zejména pohotovosti soudců, kdy se nepoužije generátor 

přidělování, se určuje v rozvrhu práce jiný způsob a pravidla 

přidělování věcí. V případě jiných vážných důvodů pak věc vyřizují 

rozvrhem práce určení zástupci toho soudního oddělení (samosoudce, 

senátu), které bylo generátorem přidělování vybráno. V těchto 

případech technických poruch a zejména pracovní pohotovosti 

soudců se i nadále uplatní pravidla jiná, tak např. písmenkový, 

rotační apod. Jde o opatření, které má zajistit fungování justice a 

vymezením důvodů se snaží zákon minimalizovat případy, kdy se 

nepoužije generátor přidělování. 

Zákonné důvody, kdy se nepoužije generátor, a náhradní způsoby a 

pravidla přidělování věcí vyplývají z následujících ustanovení 

navrženého znění zákona 

§ 42: „(1) V rozvrhu práce soudu se zejména 
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[…] 

d) stanoví stanovuje pravidla přidělování věcí za použití 

programových prostředků (dále jen „generátor přidělování“) soudním 

oddělením podle jejich druhu, určeného předmětem řízení v 

jednotlivé věci; pravidla přidělování věcí se současně stanoví tak, aby 

1. byla zajištěna specializace soudních oddělení podle jiných 

právních předpisů, 

2. věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly 

soudnímu oddělení působícímu na této pobočce, 

3. pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je 

to možné, stejné, a 

4. insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, projednávalo stejné 

soudní oddělení, 

e) určuje způsob přidělování věcí pro případ, že není možné použít 

generátor přidělování v důsledku jeho poruchy znemožňující přístup 

k datům potřebným k přidělování věcí v trvání nejméně 2 pracovních 

dnů (dále jen „technická porucha“); pro přidělování se použijí 

pravidla podle písmene d), 

f) určuje způsob a pravidla přidělování věcí pro případ, že není 

možné použít generátor přidělování z jiného důvodu, než v důsledku 

technické poruchy, zejména při nařízení pracovní pohotovosti 

soudcům, 

g) určují soudci, kteří budou zastupovat v jednotlivých odděleních 

soudce, kteří nemohou věc projednat a rozhodnout z důvodu své 

nepřítomnosti nepřesahující 6 týdnů, z důvodu vyloučení, nebo z 

jiných důvodů stanovených zákonem, 

h) určuje zastupování asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, 

soudních tajemníků a soudních vykonavatelů působících v 

jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést 
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úkony ve věci z důvodu nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných 

vážných důvodů.“ 

 

 

iii. Činnosti Ministerstva spravedlnosti a předsedů soudů 

v souvislostech generátoru přidělování 

 
Do generátoru přidělování nebude mít nikdo přístup v tom smyslu, že 

nebude možné nezákonně ovlivnit, kterému soudnímu oddělení bude 

věc přidělena. Za účelem správy, zajištění chodu a ochrany 

generátoru přidělování budou mít k programovým prostředkům a 

hardwaru přístup jen vybraní, zvláště k tomu pověření státní 

zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Předsedové soudů mají 

odpovědnost za tvorbu rozvrhů práce a jejich dodržování, zároveň 

budou pověřovat zaměstnance soudu pro zadávání požadavků na 

přidělení věcí generátorem přidělování (podrobněji viz níže). 

 

A. Ministerstvo spravedlnosti 

 

Činnosti Ministerstva spravedlnosti 

Předpokládá se, že bude třeba Ministerstvem spravedlnosti zajistit 

zejména následující: 

1) chod hardwaru a softwaru, 

2) ochranu hardwaru a softwaru, 

3) připojení generátoru přidělování do sítě, přes 

kterou bude systém dostupný soudům, 

4) ochranu připojení do sítě a ochrana sítě, 

5) umožnění přístupu soudům zadávat svůj rozvrh 

práce (přístup spočívající v zadávání 
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automatizovaného rozvrhu práce jako vstupních 

dat), 

6) poskytnutí výsledku přidělení věci generátorem 

přidělování na základě požadavku soudu o přidělení 

věci, 

7) zveřejnění republikového rozvrhu práce, 

8) evidenci rozvrhů práce, 

9) evidenci počtu přidělených věcí, 

10)  záznamy o přidělování jednotlivých věcí 

prostřednictvím generátoru přidělování tak, aby 

byla zabezpečena možnost ověření, že věc byla 

přidělena v souladu se zákonem, 

11)  sledování postupu vrchních, krajských a okresních 

soudů při tvorbě a změnách rozvrhu práce, 

vydaných rozvrhů práce a rozdělování věcí podle 

rozvrhu práce, 

12)  vyřizování stížností na nezákonné přidělení věci, 

13)  vyřizování stížností na vyřízení stížnosti na 

nezákonné přidělení věci, 

14)  přezkoumání uložených elektronických záznamů a 

ověření, zda nedošlo k nezákonnému zásahu do 

generátoru přidělování. 

 

Tyto činnosti budou uskutečňovány na základě navrženého znění 

zákona, a to ustanovení 

§ 42 odst. 3: „Rozvrh práce sestaví předseda soudu tak, aby k 

přidělování věcí mohlo být použito generátoru přidělování.“; 
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§ 42b odst. 1 věta první následující: „Věci určené podle předmětu 

řízení se přidělují podle pravidel stanovených v rozvrhu práce 

jednotlivým soudním oddělením náhodným výběrem pomocí 

generátoru přidělování tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování 

přidělení věcí.“; 

§ 42d odst. 1 a 2: „(1) Ministerstvo spravuje a provozuje informační 

systém sloužící k automatickému přidělování věcí, jehož součástí je 

zejména generátor přidělování a elektronická evidence rozvrhu práce 

a počtu přidělených věcí. (2) Ministerstvo zaznamenává údaje o 

přidělování jednotlivých věcí prostřednictvím generátoru přidělování 

tak, aby byla zabezpečena možnost ověření, že věc byla přidělena v 

souladu se zákonem.“; 

§ 123 odst. 3: „Ministerstvo sleduje postup vrchních, krajských a 

okresních soudů při tvorbě a změnách rozvrhu práce, vydané rozvrhy 

práce a rozdělování věcí podle rozvrhu práce.“; 

§ 167: „Ministerstvo vyřizuje a) stížnosti na postup vrchního a 

krajského soudu, obsahuje-li podání stížnost na průtahy v řízení nebo 

na nevhodné chování anebo narušování důstojnosti řízení předsedou 

soudu, b) podání, jejichž obsahem je nesouhlas se způsobem vyřízení 

stížnosti v téže věci, vyřizované předsedou Nejvyššího soudu, 

předsedou vrchního soudu nebo předsedou krajského soudu, nejde-li 

o stížnost na průtahy v řízení, c) stížnosti, k jejichž vyřízení je podle 

§ 168 až 171 příslušný jiný orgán státní správy soudů, jestliže si 

jejich vyřízení vyhradilo.“; 

§ 172: „Orgán státní správy soudu je povinen prošetřit skutečnosti ve 

stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, 

osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které 

mohou přispět k objasnění věci. Jde-li o stížnost na nezákonné 

přidělení věci, přezkoumá uložené elektronické záznamy a ověří, zda 
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v průběhu přidělování věci nedošlo k nezákonnému zásahu do 

generátoru přidělování.“; 

§ 174 odst. 1: „(1) Má-li stěžovatel zato, že stížnost na nevhodné 

chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení anebo 

stížnost na nezákonné přidělení věci, kterou podal u příslušného 

orgánu státní správy soudu, jím nebyla řádně vyřízena, může požádat 

a) ministerstvo, aby přešetřilo způsob vyřízení stížnosti vyřizované 

předsedou Nejvyššího soudu, předsedou vrchního soudu nebo 

předsedou krajského soudu, 

b) předsedu krajského soudu, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti 

vyřizované předsedou okresního soudu.“; 

§ 30 odst. 2 soudního řádu správního: „Podání, jejichž obsahem je 

nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti vyřizované předsedou 

Nejvyššího správního soudu, vyřizuje ministerstvo. Ministerstvo též 

vyřizuje stížnosti podle odstavce 1, jestliže si jejich vyřízení 

vyhradilo.“. 

 

 

Vyhláška zvláště stanoví technické a organizační podrobnosti 

zejména pro 

1) chod hardwaru a softwaru, 

2) ochranu hardwaru a softwaru, 

3) připojení generátoru přidělování do sítě, přes 

kterou bude systém dostupný soudům, 

4)  ochranu připojení do sítě a ochrana sítě, 

5) umožnění přístupu soudům zadávat svůj rozvrh 

práce (přístup spočívající v zadávání 

automatizovaného rozvrhu práce jako vstupních 

dat), 
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6) poskytnutí výsledku přidělení věci generátorem 

přidělování na základě požadavku soudu o 

přidělení věci, 

9) zveřejnění republikového rozvrhu práce, 

7)  evidenci rozvrhů práce, 

8) evidenci počtu přidělených věcí, 

10) záznamy o přidělování jednotlivých věcí 

prostřednictvím generátoru přidělování tak, aby 

byla zabezpečena možnost ověření, že věc byla 

přidělena v souladu se zákonem. 

    

AA. Činnost státních zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti 

Pokud jde o povinnosti a oprávnění státních zaměstnanců 

Ministerstva spravedlnosti, budou zajišťovat v rámci plnění svých 

služebních úkolů 

1) chod hardwaru a softwaru, 

2) ochranu hardwaru a softwaru, 

3) připojení generátoru přidělování do sítě, přes kterou 

bude systém dostupný soudům, 

4) ochranu připojení do sítě a ochrana sítě, 

5) umožnění přístupu soudům zadávat svůj rozvrh práce 

(přístup spočívající v zadávání vstupních dat), 

6) sledování postupu vrchních, krajských a okresních 

soudů při tvorbě a změnách rozvrhu práce, vydaných 

rozvrhů práce a rozdělování věcí podle rozvrhu práce, 

7)  vyřizování stížností na nezákonné přidělení věci, 
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8)  vyřizování stížností na vyřízení stížnosti na nezákonné 

přidělení věci, 

9)  přezkoumání uložených elektronických záznamů a 

ověření, zda nedošlo k nezákonnému zásahu do 

generátoru přidělování. 

 

AB. Automatické činnosti na Ministerstvu spravedlnosti 

Pokud jde o  

1) poskytnutí výsledku přidělení věci generátorem 

přidělování na základě požadavku soudu o přidělení 

věci, 

2) zveřejnění republikového rozvrhu práce, 

3) evidenci rozvrhů práce, 

4) evidenci počtu přidělených věcí, 

5) záznamy o přidělování jednotlivých věcí 

prostřednictvím generátoru přidělování tak, aby byla 

zabezpečena možnost ověření, že věc byla přidělena v 

souladu se zákonem 

tyto věci budou probíhat automaticky na základě funkcionalit 

generátoru přidělování a bude tak zajištěno, že přidělování věcí se 

bude uskutečňovat na základě vstupních údajů (rozvrh práce 

jednotlivých soudů), požadavku soudu na přidělení věci a použití 

algoritmu generátoru přidělování; bude tak zajištěn náhodný výběr 

bez možnosti nezákonného ovlivnění. 

 

B. Soudy  
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Činnosti na soudech 

Na soudech budou uskutečňovány tyto činnosti 

1) sestavování rozvrhu práce, 

2) změna rozvrhu práce a její odůvodnění, 

3) zadávání automatizovaného rozvrhu práce, 

4) zadávání změn rozvrhu práce a jejich odůvodnění, 

5) dočasné zastavení přidělování nových věcí soudci a 

jeho odůvodnění, 

6) záznam o přiděleném počtu věcí v době technické 

poruchy, 

7) vrácení věci původnímu soudci 

(sub 1) – 7) jde o vstupní údaje do generátoru 

přidělování za jednotlivý soud), 

 

8) požadavek na přerozdělení věcí a jeho odůvodnění, 

9) zadávání požadavku o přidělení věci 

(sub 7) a 8) jde o hlavní činnosti spojené s generátorem 

přidělování), 

 

10)  vydání potvrzení účastníkovi o přidělení věci, 

11)  přidělování věcí při vrácení věci soudu k dalšímu 

řízení, 

12)  určení toho, kdo provede neodkladný úkon, 

nemůže-li jej provést ani zástupce, 

13)  zveřejnění rozvrhu práce, jeho změny a úplného 

znění rozvrhu práce po provedení změny 

(sub 10) – 13) jde o činnosti mimo generátor 

přidělování), 
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14)  kontrola postupu soudu při rozdělování věcí podle 

rozvrhu práce předsedou soudu, 

15)  vyřizování stížností na nezákonné přidělení věci, 

16)  vyřizování stížností na vyřízení stížnosti na 

nezákonné přidělení věci, 

17)  přezkoumání uložených elektronických záznamů a 

ověření, zda nedošlo k nezákonnému zásahu do 

generátoru přidělování 

(sub 14) - 17) jde o činnost kontrolní a o vyřizování 

stížností). 

 

Tyto činnosti budou uskutečňovány na základě navrženého znění 

zákona, a to ustanovení 

§ 42 odst. 3: „Rozvrh práce sestaví předseda soudu tak, aby k 

přidělování věcí mohlo být použito generátoru přidělování.“; 

§ 42a odst. 1: „Změnu rozvrhu práce předseda soudu odůvodní.“; 

§ 42a odst. 3: „Předseda soudu může dočasně zastavit přidělování 

nových věcí soudci, je-li soudce výrazně nerovnoměrně zatížen.“; 

§ 42a odst. 4: „Přerozdělení již přidělených věcí podle § 42b odst. 3 

písm. a) a b) a dočasné zastavení přidělování nových věcí podle 

odstavce 3 je změnou rozvrhu práce.“; 

§ 42b odst. 2: „Je-li věc vrácena soudu k dalšímu řízení, přidělí se 

soudci, kterému byla původně přidělena.“; 

§ 42b odst. 3: „Náhodným výběrem pomocí generátoru přidělování 

se podle rozvrhu práce přerozdělují již přidělené věci i v případě 
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a) nepřítomnosti soudce, kterému byla věc přidělena, přesahující 6 

týdnů, nebo lze-li takovou nepřítomnost důvodně očekávat,  

b) změny v personálním složení soudu,  

c) vyloučení samosoudce nebo všech členů senátu, nebo 

d) vrácení věci soudu k dalšímu řízení, nemůže-li soudce z důvodů 

stanovených zákonem opětovně projednat věc, jež mu byla původně 

přidělena, 

e) opatření předsedy soudu k odstranění zjištěné závady záležející v 

nezákonném přidělení věci.“; 

§ 42c odst. 1 a 2: „(1) Věci vymezené v § 42 odst. 1 písm. e) a f), 

které nelze přidělit způsobem podle § 42b, se přidělují v souladu s 

rozvrhem práce tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování 

přidělení věcí. (2) Počty věcí přidělených podle § 42 odst. 1 písm. e) 

zaznamená předseda soudu do elektronické evidence počtu 

přidělených věcí bez zbytečného odkladu poté, co odpadne překážka 

technické poruchy.“; 

§ 42e: „Skončí-li nepřítomnost soudce uvedená v § 42 odst. 1 písm. 

g) nebo § 42b odst. 3 písm. a), a nebylo-li již nařízeno hlavní líčení, 

jde-li o trestní věc, vrací se věc původnímu soudci.“; 

§ 42f: „Soud vydá bez zbytečného odkladu podateli potvrzení o 

doručení a účastníkovi řízení potvrzení o přidělení věci, bylo-li soudu 

doručeno podání na elektronickou adresu podatelny, nebo 

účastníkovi řízení potvrzení o přidělení věci, bylo-li soudu doručeno 

podání prostřednictvím datové schránky. Bylo-li soudu doručeno 

podání jiným způsobem, soud vydá podateli potvrzení o doručení a 

účastníkovi řízení potvrzení o přidělení věci na jeho žádost.“; 
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§ 44: „Brání-li dočasně mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka soudci, vyššímu soudnímu úředníku, soudnímu tajemníku, 

soudnímu vykonavateli nebo justičnímu čekateli provést ve věci 

jednotlivý úkon, který nesnese odkladu, a nemůže-li úkon provést 

ten, kdo jej podle rozvrhu práce zastupuje, určí předseda soudu, kdo 

místo něj potřebný úkon provede.“; 

§ 124 odst. 3: „Předseda Nejvyššího soudu kontroluje postup 

Nejvyššího soudu při rozdělování věcí podle rozvrhu práce.“; 

§ 125 odst. 3: „Předseda vrchního soudu kontroluje postup vrchního 

soudu při rozdělování věcí podle rozvrhu práce.“; 

§ 126 odst. 3: „Předseda krajského soudu kontroluje postup krajského 

soudu při rozdělování věcí podle rozvrhu práce.“; 

§ 127 odst. 3: „Předseda okresního soudu kontroluje postup 

okresního soudu při rozdělování věcí podle rozvrhu práce.“; 

§ 168: „Předseda Nejvyššího soudu vyřizuje stížnosti, jejichž 

obsahem je stížnost na průtahy v řízení, na nezákonné přidělení věci 

u Nejvyššího soudu, na nevhodné chování nebo narušování 

důstojnosti řízení místopředsedy soudu, předsedy senátu, soudci, 

asistenty soudců a dalšími zaměstnanci působícími u Nejvyššího 

soudu, nebo předsedou vrchního soudu.“; 

§ 169: „Předseda vrchního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem 

je stížnost na průtahy v řízení, na nezákonné přidělení věci u 

vrchního soudu, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti 

řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, vyššími 

soudními úředníky, soudními tajemníky a jinými zaměstnanci 

působícími u vrchního soudu, nebo předsedou krajského soudu v 

obvodu tohoto soudu.“; 

§ 170 písm. a): „Předseda krajského soudu vyřizuje a) stížnosti, 

jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení, nezákonné přidělení 
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věci u krajského soudu nebo na nevhodné chování anebo narušování 

důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, 

přísedícími, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a jinými 

zaměstnanci působícími u krajského soudu,“; 

§ 171: „Předseda okresního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem 

je stížnost na průtahy, na nezákonné přidělení věci, na nevhodné 

chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, 

předsedy senátu, soudci, přísedícími, vyššími soudními úředníky, 

soudními tajemníky, soudními vykonavateli a jinými zaměstnanci 

působícími u okresního soudu.“; 

§ 172: „Orgán státní správy soudu je povinen prošetřit skutečnosti ve 

stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, 

osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které 

mohou přispět k objasnění věci. Jde-li o stížnost na nezákonné 

přidělení věci, přezkoumá uložené elektronické záznamy a ověří, zda 

v průběhu přidělování věci nedošlo k nezákonnému zásahu do 

generátoru přidělování.“; 

§ 174 odst. 1: „(1) Má-li stěžovatel zato, že stížnost na nevhodné 

chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení anebo 

stížnost na nezákonné přidělení věci, kterou podal u příslušného 

orgánu státní správy soudu, jím nebyla řádně vyřízena, může požádat 

a) ministerstvo, aby přešetřilo způsob vyřízení stížnosti vyřizované 

předsedou Nejvyššího soudu, předsedou vrchního soudu nebo 

předsedou krajského soudu, 

b) předsedu krajského soudu, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti 

vyřizované předsedou okresního soudu.“. 
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Vyhláška zvláště stanoví technické a organizační podrobnosti 

zejména pro 

1) zadávání automatizovaného rozvrhu práce, 

2) zadávání změn rozvrhu práce a jejich odůvodnění, 

3) požadavek na přerozdělení věcí a jeho odůvodnění, 

4)  zadávání požadavku o přidělení věci, 

5)  vydání potvrzení účastníkovi o přidělení věci. 

 

BA. Činnosti předsedů soudů, příp. jimi pověřených zaměstnanců 

soudů 

Pokud jde o předsedy soudů, příp. jimi pověřené zaměstnance soudů, 

půjde o 

1) sestavování rozvrhu práce, 

2) změnu rozvrhu práce a její odůvodnění, 

3) zadávání automatizovaného rozvrhu práce, 

4) zadávání změn rozvrhu práce a jejich odůvodnění, 

5) dočasné zastavení přidělování nových věcí soudci a 

jeho odůvodnění, 

6) záznam o přiděleném počtu věcí v době technické 

poruchy, 

7) vrácení věci původnímu soudci, 

8) požadavek na přerozdělení věci a jeho odůvodnění, 

9) zadávání požadavku o přidělení věci, 

10)  přidělování věcí mimo generátor přidělování (při 

vrácení věci soudu k dalšímu řízení), 

11)  určení toho, kdo provede neodkladný úkon, nemůže-li 

jej provést ani zástupce, 
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12)  zveřejnění rozvrhu práce, jeho změny a úplného znění 

rozvrhu práce po provedení změny, 

13)  kontrola postupu soudu při rozdělování věcí podle 

rozvrhu práce předsedou soudu, 

14)  vyřizování stížností na nezákonné přidělení věci, 

15)  vyřizování stížností na vyřízení stížnosti na nezákonné 

přidělení věci, 

16)  přezkoumání uložených elektronických záznamů a 

ověření, zda nedošlo k nezákonnému zásahu do 

generátoru přidělování. 

 

BB. Automatické činnosti na soudech 

Pokud jde o  

1) vydání potvrzení účastníkovi o přidělení věci, 

2) obdržení výsledku přidělení věci generátorem 

přidělování na základě požadavku soudu o přidělení 

věci, 

3) obdržení výsledku přerozdělení věcí generátorem 

přidělování na základě požadavku soudu o přerozdělení 

věci 

tyto věci budou probíhat automaticky na základě funkcionalit 

generátoru přidělování a bude tak zajištěno, že přidělování věcí se 

bude uskutečňovat na základě vstupních údajů (rozvrh práce 

jednotlivých soudů), požadavku soudu na přidělení věci a použití 

algoritmu generátoru přidělování; bude tak zajištěn náhodný výběr 

bez možnosti nezákonného ovlivnění. 
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iv. Ochrana generátoru přidělování 
 

Generátor přidělování bude zabezpečen proti vnějším zásahům i 

selháním technickým a technologickým. Bude tak chráněn hardware 

a software automatického generátoru a stejně tak bude zajištěna 

ochrana připojení do sítě a ochrana sítě, spojující Ministerstvo 

spravedlnosti a soudy. 

 

Zásadním prvkem ochrany generátoru přidělování budou unikátní 

přihlašovací údaje státních zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, 

předsedů soudů a jimi pověřených zaměstnanců soudů. Právě 

prostřednictvím těchto údajů bude možné zabezpečit, že systém 

nebude narušován neoprávněným zadáváním požadavků a zadáváním 

vstupních údajů, současně bude nutné, aby tyto přihlašovací údaje 

byly spojeny s konkrétní osobou tak, že bude vždy možné ze 

záznamů přezkoumat, jaké činnosti v systému generátoru přidělování 

vykonala. 

 

Vyhláška tak zvláště stanoví technické a organizační podrobnosti 

zejména pro 

1) chod hardwaru a softwaru, 

2) ochranu hardwaru a softwaru, 

3) připojení generátoru přidělování do sítě, přes kterou 

bude systém dostupný soudům, 

4)  ochranu připojení do sítě a ochrana sítě, 

5) náležitosti bezpečnostních údajů pro přihlašování do 

generátoru přidělování. 
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iii. Vazby mezi zákonem a prováděcím právním předpisem 

a. Speciálnost předmětu úpravy 

 
Předmětem právní úpravy v prováděcím právním předpisu je generátor 

přidělování zajišťující přidělování věcí náhodným výběrem, resp. jeho 

náležitosti, způsob jeho provozování a obsah rozvrhu práce a způsob 

jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování. Prováděcí 

právní předpis tak bude upravovat podrobnosti, které spadají výlučně do 

gesce Ministerstva spravedlnosti, neboť generátor přidělování bude 

fungovat na soudech. Z toho důvodu je vhodné a nutné, aby podrobnosti 

generátoru přidělování stanovilo vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti. 

 

b. Prováděcí právní předpis jako reakce na možnost vývoje techniky 

a technologie, vývoje statistiky a matematiky a na možnost změn 

vnitřní organizace soudů 

 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti má reagovat na skutečnost, že nelze 

přesně odhadnout vývoj techniky a technologie a též statistiky a 

matematiky, jehož výsledky se budou moci uplatňovat v budoucnu, 

pokud jde o náležitosti generátoru přidělování a na tyto náležitosti 

generátoru musí navazovat, mimo svůj zákonný obsah, též obsah rozvrhu 

práce a způsob jeho sestavování za účelem použití generátoru 

přidělování. Vyhláška bude moci na tento vývoj ve faktické oblasti 

technologií a techniky, tj. softwaru a hardwaru a způsobu jejich použití a 

užívání, lépe a flexibilněji reagovat a není natolik rigidní jako zákon. 
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Rovněž bude moci vyhláška, která bude uvádět algoritmus náhody 

založený na poznatcích statistické vědy a matematiky, reagovat na 

možný vývoj ve statistice a matematice. 

 

Pokud jde o zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 

– vyhlášky – v případě obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za 

účelem použití generátoru přidělování, je toto rovněž vhodné a potřebné, 

neboť vyhláška musí reagovat jednak na vývoj technologie a techniky, 

jak bylo uvedeno shora, ale též na vnitřní organizaci soudů, která je dána 

zejména vnitřním a kancelářským řádem pro okresní, krajské a vrchní 

soudy, jednacím řádem Nejvyššího soud a jednacím řádem Nejvyššího 

správního soudu. Uvedený vnitřní a kancelářský řád a též jednací řády 

musí však reagovat též na institucionální, ale i materiální a personální 

změny v soudnictví a jeho organizaci, proto je vhodné a potřebné, aby i 

obsah rozvrhu práce a způsob jeho sestavování za účelem použití 

generátoru přidělování byl upraven, mimo svůj zákonný obsah, též 

vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Podpůrným argumentem pro 

vydání prováděcího předpisu v případě obsahu rozvrhu práce a způsobu 

jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování je skutečnost, že 

i na Slovensku postupovali obdobně - viz vyhlášku č. 118/2005 Zb., o 

náležitostiach rozvrhu práce a vyhlášku č. 543/2005 Zb., o Spravovacom 

a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a 

vojenské súdy. Cílem takovýto prováděcích právních předpisů je pak 

zejména zakotvit povinnost sestavovat automatizovaný rozvrh práce a 

dále stanovit jeho vzor. 

 

V případě způsobu provozování generátoru přidělování je vhodné a 

potřebné toto stanovit rovněž prováděcím právním předpisem, neboť 

způsob provozování generátoru přidělování je úzce navázán na 
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organizaci soudnictví a další institucionální otázky spjaté 

s provozováním generátoru přidělování. Tyto se mohou, jak již bylo 

naznačeno, měnit, zejména se však mohou měnit faktické otázky 

materiálního a personálního charakteru zajišťující výkon soudnictví, na 

tyto změny může právě vyhláška o způsobu provozování automatického 

generátoru nejlépe reagovat, zároveň tak nelze stanovit akty řízení, neboť 

se, byť zprostředkovaně, dotýkáme práva na zákonného soudce, které 

však má svoji zákonnou úpravu v zákoně o soudech a soudcích. 

 

 

iv. Zákonná zmocnění 

 

Znění zákonných zmocnění: 

§ 45 

 (3) Náležitosti generátoru přidělování zajišťující přidělování věcí náhodným 

výběrem, způsob provozování generátoru přidělování a obsah rozvrhu práce a 

způsob jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování stanoví 

ministerstvo vyhláškou. 

 

 

v. Obsah vyhlášky podle zákonných zmocnění 

 

Obsahem takovéhoto prováděcího právního předpisu bude  
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A. Náležitosti generátoru přidělování zajišťující přidělování věcí náhodným 

výběrem (tj. programové prostředky) – zmocnění podle ust. § 45 odst. 3 

první část věty (první zmocnění) 

a. vzorec či algoritmus přidělování zajišťující náhodný výběr 

b. dálkový přístup soudů do generátoru přidělování 

c. unikátní přihlašovací údaje soudů a soudních osob 

d. ochrana generátoru přidělování 

e. řešení výpadků generátoru přidělování 

 

B. Způsob provozování generátoru přidělování (tj. programových 

prostředků) – zmocnění podle ust. § 45 odst. 3 druhá část věty za čárkou 

(druhé zmocnění) 

a. povinnost ministerstva 

b. vnitřní pravidla pro obsluhu generátoru přidělování 

i. oprávnění soudních osob 

ii. případy přerozdělení věcí 

iii. případy zastavení generátoru 

iv. další zvláštní případy 

c. kontrola přidělení věcí generátorem přidělování 

d. záznamy o přidělení věcí generátorem přidělování a jejich uchovávání 
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C. Obsah rozvrhu práce a způsob jeho sestavení za účelem použití generátoru 

přidělování – zmocnění podle ust. § 45 odst. 3 třetí část věty za slovem „a“ 

(třetí zmocnění) 

a. vzor automatizovaného rozvrhu práce sloužícího pro provoz generátoru 

přidělování (legislativní zkratka „automatizovaný rozvrh práce“) 

b. způsob jeho sestavování 

 

 

vi. Struktura vyhlášky 

1. Předmět právní úpravy 

 

2. Generátor přidělování 

 

a. Náležitosti generátoru přidělování 

i. Programové prostředky 

ii. Algoritmus 

iii. Ochrana generátoru přidělování 

iv. Přístup soudů do generátoru přidělování 

v. Náležitosti bezpečnostních údajů pro přihlašování do 

generátoru přidělování 

vi. Výpadek generátoru přidělování 

 

b. Způsob provozování generátoru přidělování 

i. Oprávněné osoby 

ii. Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do 

generátoru přidělování 
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iii. Přidělení identifikátoru věci 

iv. Přerozdělení věcí 

v. Zastavení generátoru 

vi. Záznamy o operacích generátoru přidělování a jejich 

evidence 

vii. Auditování generátoru přidělování 

 

3. Rozvrh práce za účelem použití generátoru přidělování 

a. Obsah rozvrhu práce („automatizovaný rozvrh práce“) 

b. Sestavování automatizovaného rozvrhu práce 

c. Evidence a zveřejňování republikového rozvrhu práce 

 

4. Přílohy: 

I. Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního 

hesla 

II. Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických 

norem 

III. Vzor automatizovaného rozvrhu práce 
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