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 III. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Systém výběru a přípravy budoucích soudců není u krajských soudů jednotný. 

Příprava justičních čekatelů neprobíhá u všech krajských soudů. U některých krajských soudů 

justiční čekatelé vůbec nepůsobí. Některé krajské soudy nahradily zcela institut justičního 

čekatele asistentem soudce, takový stav však není žádoucí, jelikož příprava na výkon funkce 

soudce by měla probíhat jednotně, soustavně a podle určitých pravidel. Systém přípravy 

budoucích soudců je roztříštěný a je nutné tento stav sjednotit. 

V praxi dochází k výběru a přípravě justičních čekatelů u čtyř krajských soudů (z 

celkových osmi krajských soudů). Pouze dva z těchto krajských soudů pak navrhují ke 

jmenování do funkce soudce téměř bezvýhradně justiční čekatelé. U ostatních krajských 

soudů sice probíhá příprava justičních čekatelů, ale poměr navrhovaných čekatelů oproti 

osobám z jiné právní praxe nepřevažuje. 

V současné době tvoří osoby z jiné právní praxe většinu mezi osobami navrženými na 

jmenování na funkci soudce. Podíl justičních čekatelů není ani poloviční. Část soudců tedy 

nikdy neprošla procesem výběrového řízení. 

 Nově navrhovaná vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů 

a o odborné justiční zkoušce (dále jen „vyhláška o výběru a přípravě justičních čekatelů“) je 

jedním z opatření, které má za cíl sjednotit a zobjektivnit výběr soudců. V rámci 

navrhovaných změn má justiční čekatel nově působit de facto jako asistent konkrétního 

soudce. Justiční čekatel první tři roky primárně vykonává práci pro konkrétního soudce. 

Navrhovaná vyhláška o výběru a přípravě justičních čekatelů přispěje k obnovení 

systému justičních čekatelů a sjednocení přípravy budoucích soudců s tím, že nedojde 

k snížení produktivity práce juniorních právníků na soudech, a tedy ani k poklesu výkonnosti 

soudů jako takových. Primárně soudy budou zaměstnávat justiční čekatele, kteří budou 

v rámci přípravné služby asistovat soudcům při každodenní pracovní činnosti. Jejich příprava 

bude spočívat v osvojení si soudních procesů uvnitř soudu, osvojení si základních dovedností 

při přípravě jednoduchých rozhodnutí a přípravě konceptů složitějších rozhodnutí.  

K tomu, aby bylo možné využívat justiční čekatele jako plnohodnotné pracovníky, 

kteří asistují soudcům při každodenních činnostech, je nutné, aby bylo justičním čekatelům 

umožněno vykonávat stejné úkony, jako v současné době mohou vykonávat asistenti. 

Z tohoto důvodu je nutné novelizovat jednací řád, konkrétně ustanovení týkající se úkonů, 

které mohou vykonávat justiční čekatelé. 
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 113 odst. 1 

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

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 468 a 469 zákona č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., podle § 374 odst. 1 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 515 

zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a podle § 431 písm. d) zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 

296/2007 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb. 

Navržená vyhláška je s těmito zmocněními v souladu a neobsahuje úpravu mimo jejich 

rozsah. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními 

předpisy Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní 

úpravy proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Současná právní úprava pravomocí justičního čekatele je obsažena v § 6 jednacího 

řádu. Justiční čekatelé mají stanoveny pravomoci v jednacím řádu uzavřeným pozitivním 

výčtem. Právní úprava pravomocí asistentů soudců a vyšších soudních úředníků je stanovena 

v § 11 a 12 zákona 121/2008 Sb. výčtem negativním (§ 14 obsahuje pozitivní výčet, ale jde o 

marginální záležitosti). Již z koncepce vymezení pravomocí je zřejmé, že asistenti mají 

pravomoci vymezeny šířeji než justiční čekatelé.  

Mezi náplň práce asistenta soudce, kterou justiční čekatel vykonávat nemůže, patří agenda 

doručování (tj. řízení a kontrola celého procesu doručení písemnosti), vyznačování doložek 

právní moci a vykonatelnosti na originálech rozhodnutí, tzv. postagenda (uzavření spisu po 

skončení řízení), vydávání opravných usnesení, úkony související s předkládáním opravných 

prostředků soudu příslušnému k rozhodnutí, ustanovování znalců a tlumočníků, rozhodování 

o znalečném, tlumočném, svědečném (mimo jednání), rozhodování o nákladech řízení (mimo 

rozhodnutí ve věci samé). 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 
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Dopady do státního rozpočtu souvisí s návrhem vyhlášky o výběru a přípravě justičních 

čekatelů. Dopady byly vyčísleny v rámci odůvodnění k výše uvedené vyhlášce.  

Tím, že justiční čekatelé do budoucna nahradí asistenty soudců, bude nutné posílit soudy 

o 20% stávajících personálních kapacit. 

Samotná změna náplně práce justičních čekatelů nebude mít samostatně dopady na státní 

rozpočet. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, nezavádí 

žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 

jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není rovněž 

v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a 

žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje 

jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava nezasahuje do současného stavu ochrany soukromí a osobních údajů.  

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Právní úprava částečně rozšiřuje úkony, které mohou vykonávat justiční čekatelé. 

V současné době mohou justiční čekatelé rozhodovat v celé řadě případů. Rozšíření nemá na 

korupční rizika vliv. 

Navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu se nepředpokládají. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodům 1 až 7 (§ 6) 

Úkony, které mohou vykonávat justiční čekatelé, se nově vyčleňují do samostatných 

ustanovení, které na § 6 navazují. Body 1 až 7 tedy reagují na toto vyčlenění. Nově bude 

ustanovení § 6 upravovat pouze jednoduché úkony konané soudními tajemníky a vedoucími 

soudní kanceláře. 

K bodu 8 (§ 6a a § 6b) 

Justiční čekatelé mohou nově vykonávat agendu totožnou jako asistenti soudců a vyšší soudní 

úředníci. Ustanovení § 6a a § 6b je obdobou ustanovení § 11 a 12 zákona 121/2008 Sb. Takto 

zvolená koncepce má za cíl postavit na jisto, že nově bude mít justiční čekatel stejné 

rozhodovací pravomoci jako vyšší soudní úředník a asistent soudce. Dále je pak tedy možné 

využít odbornou literaturu a judikaturu, která k daným ustanovením zákona již existuje.  
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