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N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne………. 2015, 

 

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

  

 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., 

zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona 

č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., 

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona 

č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona 

č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona 

č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb. 

a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V příloze 1 bodu 1 se za slovo „Labem“ vkládá slovo „ , Liberci“. 

 

2. V příloze 2 bodu 5 se slova „České Lípě,“ a „Jablonci nad Nisou, Liberci,“ zrušují. 

 

3. V příloze 2 se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní: 

 

„6. Krajský soud v Liberci 

 

 Do obvodu Krajského soudu v Liberci patří obvody okresních soudů v České Lípě, 

Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech. 

 Sídlem Krajského soudu v Liberci je město Liberec.“. 

 

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 7 až 9. 

 

4. V příloze 2 bodu 7 se slovo „Semilech,“ zrušuje. 

 

5. V příloze 5 se bod 1 zrušuje. 

 

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

1. Soudci přidělení nebo přeložení k výkonu funkce ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem 

a vyřizující agendu tohoto soudu podle rozvrhu práce na pobočce v Liberci se stávají dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona soudci přidělenými k výkonu funkce ke Krajskému soudu 

v Liberci. Přísedící zvolení do funkce pro Krajský soud v Ústí nad Labem, kteří vykonávají 

funkci u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, vykonávají ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona funkci u Krajského soudu v Liberci. 

 

2. Státní zástupci přidělení nebo přeložení k výkonu funkce ke Krajskému státnímu 

zastupitelství v Ústí nad Labem a činní u pobočky tohoto státního zastupitelství v Liberci 

se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za státní zástupce přidělené ke Krajskému 

státnímu zastupitelství v Liberci. Státní zástupci přidělení nebo přeložení k Okresnímu 

státnímu zastupitelství v Semilech se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují 

za zaměstnance České republiky - Krajského státního zastupitelství v Liberci. 

 

3. Zaměstnanci České republiky - Krajského soudu v Ústí nad Labem s místem výkonu práce 

v Liberci se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za zaměstnance České republiky - 

Krajského soudu v Liberci. Zaměstnanci České republiky - Krajského státního zastupitelství 

v Ústí nad Labem s místem výkonu práce v Liberci se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

považují za zaměstnance České republiky - Krajského státního zastupitelství v Liberci. 

Justiční čekatelé, kteří jsou zaměstnanci České republiky - Krajského soudu v Hradci Králové 

s místem výkonu práce v Semilech, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují 

za zaměstnance České republiky - Krajského soudu v Liberci. Právní čekatelé a další 

zaměstnanci České republiky - Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové s místem 

výkonu práce v Semilech se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za zaměstnance 

České republiky - Krajského státního zastupitelství v Liberci. Pracovní, funkční a platové 

zařazení těchto zaměstnanců se nemění.  

 

4. Věci projednávané Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočkou v Liberci, v nichž 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo pravomocně rozhodnuto ve věci samé, 

a věci, v nichž bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto 

ve věci samé, ale je třeba, aby soud provedl další úkony, převezme a dokončí Krajský soud 

v Liberci. Věci vyřizované Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem - pobočkou 

v Liberci vyřizuje po dni nabytí účinnosti tohoto zákona Krajské státní zastupitelství 

v Liberci. Rozhodne-li vrchní soud o vrácení věci, v níž rozhodl Krajský soud v Ústí nad 

Labem - pobočka v Liberci, soudu prvního stupně k dalšímu řízení, je ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona soudem prvního stupně Krajský soud v Liberci. Rozhodne-li dovolací 

soud, Nejvyšší správní soud nebo Ústavní soud o zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ústí 

nad Labem - pobočky v Liberci a o vrácení věci krajskému soudu, je ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona soudem, jemuž má být věc vrácena, Krajský soud v Liberci. Žalobu pro 

zmatečnost a žalobu nebo návrh na obnovu řízení, které byly podány po dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona a kterými bylo napadeno rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - 

pobočky v Liberci, projedná a rozhodne Krajský soud v Liberci, je-li k rozhodování o této 

žalobě nebo návrhu příslušný krajský soud. Věta třetí se použije obdobně při vrácení věci 

k došetření státnímu zastupitelství. 

 

5. O odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Semilech, které bylo podáno přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona Krajský soud 
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v Hradci Králové; rozhodne-li Krajský soud v Hradci Králové o vrácení věci soudu prvního 

stupně k dalšímu řízení, je soudem prvního stupně Okresní soud v Semilech.  O odvolání proti 

rozhodnutí Okresního soudu v Semilech vydanému v řízení zahájeném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, které bylo podáno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne 

Krajský soud v Liberci. Věty první a druhá se použijí obdobně na rozhodování nadřízeného 

orgánu o stížnosti proti usnesení Okresního soudu nebo Okresního státního zastupitelství 

v Semilech a pro rozhodování o odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora, je-li 

exekučním soudem Okresní soud v Semilech. Rozhodne-li dovolací soud o zrušení rozhodnutí 

Krajského soudu v Hradci Králové jako odvolacího soudu ve věcech, jímž rozhodoval 

o odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Semilech, a o vrácení věci odvolacímu soudu, 

je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona soudem, jemuž má být věc vrácena, Krajský soud 

v Liberci. Rozhodne-li dovolací soud o zrušení rozhodnutí Okresního soudu v Semilech jako 

soudu prvního stupně a o vrácení věci soudu prvního stupně, je ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona soudem prvního stupně Okresní soud v Semilech. Zruší-li Ústavní soud 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jímž rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí 

Okresního soudu v Semilech, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona soudem, jemuž 

má být věc vrácena, Krajský soud v Liberci. Zruší-li Ústavní soud rozhodnutí Okresního 

soudu v Semilech, vrací se věc Okresnímu soudu v Semilech. Žalobu pro zmatečnost, která 

byla podána po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a kterou bylo napadeno rozhodnutí vydané 

v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Krajským soudem v Hradci 

Králové rozhodujícím o odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Semilech, projedná 

a rozhodne Krajský soud v Liberci, je-li k rozhodování o této žalobě příslušný krajský soud.  

Krajský soud v Hradci Králové rozhoduje jako soud nadřízený ve věcech týkajících 

se Okresního soudu v Semilech, byla-li věc předložena Krajskému soudu v Hradci Králové 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; o věcech předložených ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona rozhoduje Krajský soud v Liberci. Část věty první za středníkem a věta čtvrtá 

a pátá se použijí při vrácení věci k došetření státnímu zastupitelství.   

 

6. Věci zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých je dána věcná 

příslušnost krajského soudu, které z hlediska místní příslušnosti napadly ke Krajskému soudu 

v Hradci Králové a u nichž by ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byla dána místní 

příslušnost Krajského soudu v Liberci, projedná a rozhodne Krajský soud v Hradci Králové. 

Rozhodne-li vrchní soud o vrácení věci podle věty první soudu prvního stupně k dalšímu 

řízení, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona soudem prvního stupně Krajský soud 

v Hradci Králové. Věta druhá se použije obdobně na rozhodování nadřízeného orgánu 

o stížnosti proti usnesení Krajského soudu nebo Krajského státního zastupitelství v Hradci 

Králové. Rozhodne-li dovolací soud, Nejvyšší správní soud nebo Ústavní soud o zrušení 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové podle věty první a o vrácení věci krajskému 

soudu, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona soudem, jemuž má být věc vrácena, Krajský 

soud v Liberci. Žalobu pro zmatečnost a žalobu nebo návrh na obnovu řízení, které byly 

podány po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a kterými bylo napadeno rozhodnutí Krajského 

soudu v Hradci Králové podle věty první, projedná a rozhodne Krajský soud v Liberci. Věta 

druhá a čtvrtá se použije obdobně při vrácení věci k došetření státnímu zastupitelství. 

 

7. Rozhodl-li Nejvyšší soud v řízení o stížnosti pro porušení zákona o zrušení napadeného 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové nebo Krajského státního zastupitelství v Hradci 

Králové nebo jeho části, jestliže šlo o řízení, v němž by ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona byla dána místní příslušnost Krajského soudu v Liberci, a rozhodl-li zároveň, 

že je třeba nového rozhodnutí, vrátí věc k rozhodnutí Krajskému soudu v Liberci nebo 

Krajskému státnímu zastupitelství v Liberci.  
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8. Majetek České republiky, ke kterému měl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost 

k hospodaření Krajský soud v Ústí nad Labem a který souvisel s činností pobočky tohoto 

soudu v Liberci, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do příslušnosti k hospodaření 

Krajského soudu v Liberci. Výkon práv a povinností ze závazků České republiky, které 

se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona týkaly činnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem - 

pobočky v Liberci, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z Krajského soudu v Ústí 

nad Labem na Krajský soud v Liberci. Majetek České republiky, ke kterému mělo ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření Krajské státní zastupitelství v Ústí 

nad Labem a který souvisel s činností pobočky tohoto státního zastupitelství v Liberci, 

přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do příslušnosti k hospodaření Krajského 

státního zastupitelství v Liberci. Výkon práv a povinností ze závazků České republiky, které 

se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona týkaly činnosti Krajského státního zastupitelství 

v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem na Krajské státní zastupitelství v Liberci. 

Majetek České republiky, ke kterému mělo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost 

k hospodaření Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové a který souvisel s činností 

Okresního státního zastupitelství v Semilech, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

do příslušnosti k hospodaření Krajského státního zastupitelství v Liberci. Výkon práv 

a povinností ze závazků České republiky, které se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

týkaly činnosti Okresního státního zastupitelství v Semilech, přechází dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona na Krajské státní zastupitelství v Liberci. 

 

9. Do doby jmenování předsedy Krajského soudu v Liberci pověří ministr spravedlnosti 

výkonem funkce předsedy tohoto soudu některého ze soudců tohoto soudu. Do doby 

jmenování krajského státního zástupce v Liberci pověří ministr spravedlnosti výkonem funkce 

krajského státního zástupce některého ze státních zástupců Krajského státního zastupitelství 

v Liberci. 

 

10. Soudní tajemníci mohou na základě pověření předsedy soudu a za podmínek stanovených 

vyhláškou o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy do 31. prosince 2020 provádět úkony 

soudu, které podle zákona mohou provádět vyšší soudní úředníci. Ustanovení § 7 vyhlášky 

o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy se nepoužije. Ustanovení § 3, § 5 až 9 a § 13 

zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství se použijí 

přiměřeně. 

 

Čl. III 

Účinnost 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
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