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IV. 

 

Z á v ě r e č n á  z p r á v a  z  h o d n o c e n í  d o p a d ů  r e g u l a c e  

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro 

okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

01.2018 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu vyhlášky je umožnit justičním čekatelům vykonávat stejné činnosti jako 

v současné době vykonávají asistenti soudců. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na podnikatelské prostředí.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Návrh vyhlášky nemá sociální dopady. 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh vyhlášky nemá korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a 

krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

1.2 Definice problému 

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. 

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. 

Justiční čekatelé tak mají de facto nahradit asistenty soudců, avšak v praxi činí problém 

to, že čekatelé mají vymezené úkoly, které mohou činit úžeji, než je tomu u asistentů soudců. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovaná změna se dotkne zejména justičních čekatelů, ale také soudců.  

a) justiční čekatelé 

b) soudci 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je umožnit justičním čekatelům vykonávat stejné činnosti jako 

v současné době vykonávají asistenti soudců. 

 

2. Návrh variant řešení 
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2.1 Úkony konané justičními čekateli 

Varianta 0 

Nulová varianta spočívá v zachování současné právní úpravy úkonů, které mohou 

justiční čekatelé vykonávat. 

Varianta 1 

Varianta jedna počítá s revizí úkonů, které mohou konat justiční čekatelé, a to 

v rozsahu, aby mohli konat ty samé úkony jako asistenti soudců.  

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Úkony konané justičními čekateli 

Varianta 0 

Náklad této varianty spočívá v tom, že justiční čekatelé nemohou vykonávat veškeré 

úkony, které mohou vykonávat asistenti soudců a vyšší soudní úředníci. Justiční čekatel pak 

nemůže být takovým pracovním přínosem pro soud, jako je tomu v případě asistentů. 

Do budoucna by justiční čekatelé měli nahradit asistenty, pokud by zůstala právní 

úprava jednacího řádu nezměněna, mohlo by dojít ke snížení výkonnosti jednotlivých soudů, 

jelikož asistenti soudců jsou velkým přínosem pro fungování justice.  

Varianta 1 

Přínosem této varianty je, že nově by byla náplň práce justičního čekatele totožná 

s náplní práce asistenta soudce. Justiční čekatel může být tedy přiřazen ke konkrétnímu soudci 

a vykonávat pro něj totožné úkoly jako asistent soudce.  

Tato varianta je také v souladu s navrhovanými změnami ve vyhlášce o výběru, 

přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce, kdy se mění 

charakter přípravné služby tak, aby odpovídal novému systému výběru soudců. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Úkony konané justičními čekateli 

Nový systém výběru soudců je nutné promítnout také do náplně práce justičních 

čekatelů. V současné době není důvodné, aby úkony, které jednotlivé osoby mohou 

vykonávat, byly odlišeny v návaznosti na to, zda se jedná o asistenta soudce nebo o justičního 

čekatele.  

 

Pořadí variant: 

Varianta 1 

Varianta 0 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy. 

6.  Přezkum účinnosti regulace  

V souvislosti s přezkumem účinnosti regulace vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce bude proveden i přezkum účinnosti 

regulace této novely. 

Výše uvedené údaje může Ministerstvo spravedlnosti získat jednak prostřednictvím 

vlastních statistik, jednak na základě údajů krajských soudů. 

Vzhledem k předpokládanému datu nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky 

v roce 2018 bude následné hodnocení dopadů regulace provedeno v roce 2019. Právě roční 

období se jeví dostatečně dlouhé pro shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro 

přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů.  

 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Konzultace návrhu probíhala s Kolegiem předsedů krajských soudů, se Soudcovskou 

Unií a s předsedy nejvyšších soudů. Návrh byl dále konzultován s Justiční akademií.  

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Mgr. Barbora Pečivová 

odbor legislativní 

Ministerstvo spravedlnosti 

Vyšehradská 424/16 

128 10 Praha 2 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 

 

Mgr. Kateřina Maršálková 

odbor legislativní 

Ministerstvo spravedlnosti 

Vyšehradská 424/16 

128 10 Praha 2 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 
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