
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 28. července 2017, 

s termínem dodání stanovisek do 21. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 

Resort Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

životního prostředí 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

2. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

3. Ministerstvo kultury   Neuplatnilo žádné připomínky.  

4. Ministerstvo obrany   Neuplatnilo žádné připomínky.  

5. Ministerstvo dopravy   Neuplatnilo žádné připomínky.  

6. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

7. ÚVČR - VÚV   Neuplatnilo žádné připomínky.  

8. ÚVČR - RVV   Neuplatnilo žádné připomínky.  

9. Nejvyšší správní soud   Neuplatnilo žádné připomínky.  

10. Ministerstvo vnitra 1. Z Nad rámec návrhu – k § 7:  

V souvislosti s vyčleněním úpravy rozsahu 

činnosti justičních čekatelů do zvláštních 

paragrafů požadujeme zohlednit tuto 

skutečnost v § 7 upravujícím opravné 

prostředky proti rozhodnutí justičního 

čekatele nebo soudního tajemníka. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.      

Vyhověno. 
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10. Ministerstvo vnitra 2. Z Nad rámec návrhu:  

S ohledem na obdobnou úpravu rozsahu 

činnosti justičních čekatelů a vyšších 

soudních úředníků navrhujeme, aby byla 

obdobně jako v zákoně č. 121/2008 Sb. 

upravena také možnost vyloučení justičního 

čekatele z provedení úkonu soudu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.      

Neyhověno. 

11. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

1. D K bodům 2, 3, 4 a 7 

S ohledem na opakující se text, který má být 

těmito body zrušen, dáváme ke zvážení užití 

čl. 55 odst. 1 a stanovení těchto změn v 

jednom novelizačním bodu a další novelizační 

body přečíslovat. Tedy takto: 

   

„2. V § 6 odst. 1, 2, 3 a 6 se slova „justiční 

čekatele“ zrušují.“ 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. D Úvod 

K věcnému řešení předkládaného návrhu 

neuplatňujeme žádné připomínky. 

 

Připomínka: 

Uplatňujeme pouze připomínku legislativně 

technického charakteru: 

Doporučujeme novelizační body 2., 3., 4. a 7. 

spojit do jednoho novelizačního bodu. 

Vyhověno. 

13. Ministerstvo financí 1. D Připomínka: 

Vzhledem k datu vzniku předpisu a 

stávajícímu počtu novelizací dáváme k úvaze, 

zda by nebylo vhodné zvážit vydání nového 

prováděcího předpisu. 

Nevyhověno. 
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14. Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

1. D K návrhu vyhlášky, k nadpisu: Navrhujeme za 

slova „vyhláška“ doplnit slova „Ministerstva 

spravedlnosti České republiky“, neboť jsou 

součástí názvu vyhlášky. 

Vyhověno. 

14. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

2. D K návrhu vyhlášky, k úvodní větě: S ohledem 

na čl. 38 Legislativních pravidel vlády a 

zákon o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České 

republiky navrhujeme slova „České 

republiky“ jako nadbytečná vypustit.  

Dále navrhujeme slova „ve znění pozdějších 

předpisů“ za zákonem č. 99/1963 Sb. nahradit 

výčtem všech novel, která se dotýkají 

ustanovení § 374. 

Vyhověno. 

14. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

3. D K návrhu vyhlášky, k čl. I, k úvodní větě: 

Navrhujeme za slovo „Vyhláška“ doplnit 

slova „Ministerstva spravedlnosti České 

republiky“, neboť jsou součástí názvu 

vyhlášky. 

Vyhověno. 

14. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

4. D K návrhu vyhlášky, k novelizačnímu bodu 8: 

Navrhujeme nové § 6a a 6b neuvádět tučně. 
Vyhověno. 

15. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. D Doporučujeme spojit novelizační body 2 až 4 

a novelizační bod 7. 
Vyhověno jinak. 

15. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

2. D Text paragrafů 6a a 6b (mimo nadpis) 

doporučujeme neuvádět tučným písmem. 
Vyhověno. 

16. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D Doporučujeme návrh lépe prodiskutovat s 

odbornou veřejností, aby nedocházelo k 

zásadnímu nesouhlasu např. ze strany Kolegia 

předsedů krajských soudů, které proti návrhu 

veřejně vystupuje. 

Problematika výběru soudců byla projednána 

s Kolegiem několikrát. S Kolegiem předsedů 

krajských soudů komunikujeme i na pracovní 

úrovni. Dále byl návrh diskutován s předsedy 

nejvyšších soudů a se Soudcovskou Unií.  

16. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D Doporučujeme sjednotit novelizační bod 6 s 

platným zněním. 
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17. ÚVČR - KOM 1. --- Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování souladu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 

členství v Evropské unii, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 

dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrh vyhlášky upravuje pravomoc justičních 

čekatelů, přičemž jim nově umožňuje 

vykonávat stejné činnosti, jako v současné 

době vykonávají asistenti soudců. 

Předmětná problematika není právem EU 

regulována. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K předloženému materiálu neuplatňujeme z 

hlediska slučitelnosti s právem EU žádné 

připomínky. 

 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR 

přímo zapracováváno právo EU a návrh není s 

právem EU v rozporu. 

 

18. Nejvyšší soud 1. Z Obecné připomínky:  

 

Cílem nově navrhované úpravy je podle 
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předkládací zprávy zavedení systému, kdy má 

justiční čekatel nově působit de facto jako 

asistent konkrétního soudce, neboť má první 

tři roky primárně vykonávat práci pro 

konkrétního soudce. Má tak dojít k obnovení 

systému justičních čekatelů a sjednocení 

přípravy budoucích soudců s odůvodněním, 

že „nedojde ke 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.“ 

 

Navrhovaný systém tedy zcela stírá rozdíl v 

pracovní náplni a fakticky vykonávané práci 

justičního čekatele a asistenta s tím, že  to 

mají být převážně čekatelé, kteří jsou 

systémem více preferováni ke vstupu do 

soudcovské profese. Takový systém v 

kontrastu s konstatováním odůvodnění návrhu 

povede podle našeho názoru ke zhoršení 

kvality asistentů na vysokých soudech, kdy 

nejlepší absolventi právnických fakult ztratí 

motivaci působit na těchto místech. 

Skutečností zůstává, že už v současnosti dělají 

asistenti svoji práci téměř výlučně s vidinou 

vstupu do soudcovské profese. Tato změna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domníváme se, že nejvyšší soudy jsou natolik 

prestižními institucemi, že se o motivaci uchazečů 

působit u těchto soudů nemusejí obávat. Vyšší 

soudy mohou kvalitním uchazečům nabídnout 

zkušenosti a práci s výjimečnými odborníky 

v oboru. Asistenti soudců jsou navíc u nejvyšších 

soudů zařazeni do vyšší platové třídy, než je tomu u 

soudu okresních a krajských. 

Vyšší ohodnocení čekatelů v II. fázi čekatelství je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKD8FGE)



Stránka 6 z 7 

 

tak může vést k oslabení Nejvyššího soudu a 

Nejvyššího správního soudu. Související 

návrh nové Instrukce Ministerstva 

spravedlnosti o postupu při výběru kandidátů 

na funkci soudce a postupu při předkládání 

podnětů ke jmenování do funkce soudce navíc 

předpokládá oproti asistentům značně vyššího 

ohodnocení čekatele II, které by mělo 

odpovídat v prvním roce 30.000 Kč měsíčně a 

ve druhém roce 35.000 Kč měsíčně, což je 

značně více, než mají asistenti u Nejvyššího či 

Nejvyššího správního soudu v současné době. 

Z těchto důvodů je nezbytné řešit i finanční 

ohodnocení asistentů soudců Nejvyššího 

soudu a Nejvyššího správního soudu. 

 

Tyto připomínky označujeme za zásadní. 

odůvodněno tím, že již prošli výběrovým řízením 

na pozici kandidáta na funkci soudce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Nejvyšší soud 2. D Zvláštní připomínka: 

 

V § 6b písm. a) návrhu je třeba doplnit, že 

justiční čekatel může v trestním řízení 

provádět úkony soudu prvního stupně s 

výjimkou rozhodování a provádění úkonů též 

ve vazebním zasedání, tedy citované 

ustanovení by mělo být formulováno do 

následující podoby: 

„a) rozhodování a provádění úkonů při 

jednání soudu v hlavním líčení, veřejném 

zasedání, neveřejném zasedání a vazebním 

zasedání,“. 

Nevyhověno. 

18. Nejvyšší soud 

 

JUDr. Vladimír Kůrka 

3. D Připomínky JUDr. Vladimíra Kůrky, předsedy 

občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu, k návrhu vyhlášky, kterou 
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se mění vyhláška č. 37/1992 Sb. o jednacím 

řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

V  § 6a písm. e) navrhovaného znění vyhlášky 

jsou podtržena slova „nemovitosti“ a 

„nemovité věci“; bylo by vhodné zvolit 

jednotné označení, a to „nemovité věci“ v 

souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V navrženém textu vyhlášky je podtržen text 

§ 6b písm. c), který reflektuje právní úpravu 

obsaženou v zákoně č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

účinném do 17. 3. 2017. Dne 18. 3. 2017 však 

nabyl účinnosti zákon č. 55/2017 Sb., kterým 

se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony. Vyhláška by proto 

měla odpovídat nyní účinnému znění trestního 

řádu a tato změna by měla být promítnuta 

rovněž do § 12 písm. c) zákona č. 121/2008 

Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších 

úřednících státního zastupitelství a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 
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