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IX.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh zákona, 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, a další související zákony
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti
dne 16. dubna 2019, s termínem dodání stanovisek do 20. května 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort
Ministerstvo dopravy

Připomínky
Doporučující připomínky:
1. K části první, čl. I, bod 2
Doporučujeme, aby bod 2 zněl: „V nadpisu části první se slovo
„, přísedící“ zrušuje“. Dle čl. 30 odst. 3 legislativních pravidel
vlády mají části vždy nadpisy. Slovo „označení“ se vztahuje
k číselnému označení.
2. K části první, čl. I, body 4 a 5
Doporučujeme obrátit pořadí těchto bodů tak, aby byla
dodržena posloupnost novelizovaných ustanovení, tedy
nejdříve § 30 odst. 2 a následně § 30 odst. 3.
3. K části první, čl. I, bod 6
Doporučujeme nahradit slova „zákony o řízení před soudy“
slovy „zákony upravujícími řízení před soudem“.
4. K části první, čl. I, bod 9

Vypořádání
Částečně vyhověno.
Legislativně
technické
připomínky
byly
zapracovány. Část připomínek byla uplatněna
k bodům, které byly na základě připomínek
z novely vypuštěny.
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Doporučujeme, aby byla odebrána mezera před čárkou, tedy
aby zrušovaná slova zněla: „, předsedů senátů“. Obdobnou
úpravu doporučujeme provést v celém návrhu zákona.
5. K části první, čl. I, bod 12
Odstavec 2 navrhovaného ustanovení se jeví jako nadbytečný,
neboť z navrhovaného znění ustanovení § 34 odst. 2 je zřejmé,
že rozhodovací činnost vykonávají právě soudci.
6. K části první, čl. I, bod 13
Doporučujeme, aby nebyl vkládán nový § 36b, nýbrž aby
navrhovaná úprava byla vložena do § 36a jako odstavec 6.
7. K části první, čl. I, bod 14
Doporučujeme, aby slova „(§ 123 odst. 1 písm. a))“ byla
nahrazena slovy „podle § 123 odst. 1 písm. a)“.
8. K části první, čl. I, bod 17
Doporučujeme vypuštění slova „tomu“ z textu navrhovaného
ustanovení, neboť je nadbytečné a jeho vypuštění by
korespondovalo s dosavadní úpravou.
9. K části první, čl. I, body 43, 44 a 45
Vzhledem k rozsahu navrhovaných úprav § 85 doporučujeme
provést novelizaci úplným nahrazením tohoto ustanovení jeho
novým zněním dle čl. 57 odst. 2 písm. a) legislativních pravidel
vlády.
10. K části první, čl. I, bod 46
Doporučujeme, aby bod 46 zněl, v souladu s čl. 56 odst. 2
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písm. j) legislativních pravidel vlády, takto: „V části první,
hlavě II, dílu 2 se oddíl 6 včetně nadpisů zrušuje.“.
11. K části první, čl. I, bod 49
Doporučujeme, aby bod 49 zněl takto: „§ 101 se včetně
nadpisu zrušuje“.
12. K části první, čl. I, body 51 a 52 (§ 105d a 116)
Doporučujeme, aby slova „odborníků působících v rezortu
justice“ užívaná v § 105d a 116 byla nahrazena jinou
formulací, například slovy „osob působících v justici“, jako je
tomu v § 129 odst. 2 zákona o soudech a soudcích. Důvodem
je neurčitost spojení „rezort justice“ a obsahový překryv s již
zavedeným pojmem.
13. K části první, čl. I, bod 51
Doporučujeme, aby slovo „doplňují“ bylo nahrazeno slovem
„vkládají“, a to dle čl. 58 odst. 2 písm. a) legislativních
pravidel vlády.
14. K části první, čl. I, bod 52
Doporučujeme, aby slovo „nadpisu“ bylo nahrazeno slovem
„nadpisů“, jelikož se nadpisů v navrhovaných ustanoveních
vyskytuje více.
15. K části první, čl. I, bod 52 (§ 116)
V navrhovaném ustanovení § 116 odst. 1 doporučujeme
nahradit slovo „částí“ slovem „části“.
Ve vztahu k tomuto ustanovení pak doporučujeme upravit
důvodovou zprávu, aby odpovídala znění zákona (důvodová
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zpráva uvádí, že výběrové řízení se skládá ze čtyř fází, přičemž
v zákoně jsou uvedeny pouze tři).
16. K části první, čl. I, bod 52 (§ 117)
K zajištění přístupu ostatních právnických povolání k justici
doporučujeme úpravu doby obsažené v navrhovaném
ustanovení § 117 odst. 2 písm. a) na 7 let, resp. v písm. b) na
10 let. Při delších lhůtách hrozí riziko, že člověk s více
než patnáctiletou praxí ve státní správě bude již působit
v takové pozici, že motivace ji opustit bude vhledem k jím
získanému postavení podstatně zmenšená.
17. K části první, čl. II, bod 3:
Doporučujeme, aby přechodné ustanovení pod bodem 3 znělo:
„Justiční čekatelé přijatí do přípravné služby podle zákona č.
6/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona dokončí přípravnou službu podle zákona č.
6/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.“.
18. K části první, čl. II, bod 4:
Doporučujeme, aby za slovo „znění“ bylo vloženo slovo
„účinném“.
19. K části druhé, čl. III, bod 6:
Je-li dle důvodové zprávy smysl tohoto ustanovení v opravě
legislativních chyb, pak doporučujeme, aby byl institut
společenského zástupce zrušen rovněž v ustanovení § 12 odst.
6 trestního řádu.
20. K části druhé, čl. III, bod 15:
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Doporučujeme nahradit slovo „slovy“ slovem „slovem“.
21. K části druhé, čl. III, bod 26:
Doporučujeme, aby bod 26 zněl: „V části třetí, v nadpisu hlavy
dvanácté, se slova „Předběžné projednání“ nahrazují slovem
„Přezkoumání“.“.
22. K části druhé, čl. III, bod 46:
Doporučujeme, aby bod 46 zněl: „V § 204 odst. 2 se slova
„usnesením senátu“ zrušují.“.
23. K části druhé, čl. III, bod 76:
Doporučujeme, aby bod 76 zněl: „Nadpis § 314e se zrušuje.“.
24. K části třetí, čl. IV, body 2 a 4:
Doporučujeme, aby zrušované slovo bylo uvedeno pouze
jednou, jde-li o tentýž výraz.
25. K části páté, čl. VII:
Doporučujeme, aby požadovaná změna byla provedena
v souladu s čl. 55 odst. 3 legislativních pravidel vlády, neboť je
navrhována pouze jedna změna zákona.

Ministerstvo financí

26. K části sedmé, čl. IX, bod 6:
Doporučujeme, aby bod 6 zněl: „V § 62 odst. 2 se slova „nebo
2“ zrušují.“.
Zásadní připomínky:
Částečně vyhověno.
Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s navýšením Do důvodové zprávy bylo doplněno, že s přijetím
personálních kapacit včetně zvýšení souvisejících prostředků navrženého materiálu nejsou spojeny žádné
na
platy.
V
souladu
dopady do personální a platové oblasti v
s rezervovanou politikou vlády v oblasti navyšování nových
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personálních kapacit požadujeme do důvodové zprávy a do
návrhu usnesení vlády explicitně uvést, že s přijetím
navrženého materiálu nejsou spojeny žádné dopady do
personální a platové oblasti v rozpočtové kapitole
Ministerstva spravedlnosti. Případný dopad je potřeba pokrýt
v rámci disponibilního limitu počtu míst a objemu prostředků
na platy v rámci stávajících výdajových limitů z rozpočtové
kapitoly Ministerstva spravedlnosti, jak je uvedeno ve zprávě
RIA.
K Čl. I

rozpočtové kapitole Ministerstva spravedlnosti.
Nedomníváme se, že návrh usnesení vlády by měl
obsahovat informativní pasáž o rozpočtových
dopadech. Pro tyto účely slouží důvodová zpráva
a závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace.

Vysvětleno.

K bodu 52. (§ 111):
Navržená právní úprava poplatku za umožnění vykonání Připomínky byly uplatněny k ustanovením, které
odborné justiční zkoušky jako poplatku sui generis je byly na základě připomínek z novely vypuštěny.
nedostatečná a neodpovídá současným trendům daňové
legislativy, protože není navázána na procesní předpisy Poplatek za zkoušku již novela neobsahuje.
upravující správu daní, poplatků a jiných obdobných
peněžitých plnění.
Základní konstrukční prvky nejsou dostatečně jasně vymezeny
a je nutné je dovozovat z kontextu. Dále není jasné, zda se
poplatek platí v případě, kdy žádost podá nezpůsobilá osoba.
Z legislativního textu pak je možné dovozovat to, že poplatek
platí jen úředníci, pouze z jeho systematiky, což také není
standardní.
Protože nejde o správní či soudní poplatek, ani není stanoveno
rozpočtové určení tohoto poplatku, není jasné, kterého
rozpočtu je tento poplatek příjmem, zda jde skutečně o příjem
státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, a zda se tak
vůbec použije při jeho správě daňový řád.
Poplatek za zkoušku by mohl být změněn na správní poplatek,
vymezený v zákoně o správních poplatcích, obdobně jako bylo
dohodnuto s Ministerstvem spravedlnosti v případě nové
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legislativy upravující znalce a soudní tlumočníky, předtím než
byla tato právní úprava z podnětu Ministerstva spravedlnosti
pozměňovacím návrhem při projednávání v Poslanecké
sněmovně v rozporu s touto dohodou změněna (sněmovní tisky
72 až 74). Alternativně může jít i nadále o poplatek sui generis,
který však musí být zásadně přepracován.
Legislativně technické připomínky:
K ČÁSTI PRVNÍ

Částečně vyhověno.

Legislativně
technické
připomínky
byly
K Čl. I
zapracovány. Část připomínek byla uplatněna
k bodům, které byly na základě připomínek
V úvodní větě na konci odstavce odstranit čárku za slovy
z novely vypuštěny.
„zákona
č. 296/2017 Sb.“ a vložit slovo „a“.
K bodu 5.
Navrhované ustanovení vyjádřit takto: „V § 30 odst. 2 větě
první se slova „a přísedící“ zrušují.“.
K bodu 6.
Přehodit pořadí slov „první věty“ a „druhá věta“ na „věty
první“ a „věta druhá“.
K bodu 10.
Navrhované ustanovení vyjádřit takto: „V § 34 odst. 2 větě
první se slova „a přísedící“ a věta poslední odstavce zrušují.“.
K bodu 19.
Slovo „slovy“ vyjádřit slovem „slovem“.
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K bodu 29.
Na konci ustanovení vložit tečku.
K bodu 30.
Úpravy § 62 zde uvedené je třeba provést dvěma samostatnými
body, z nichž první zruší odstavec 3 a přečísluje stávající
odstavec 4 a druhý vypustí z nově označeného odstavce 3
slova „a na přísedícího“.
K bodu 33.
Odstranit paragrafovou značku před číslovkou „66“.
K bodu 45.
Doporučujeme zvážit spojení věty druhé a třetí, a to takto:
„Oznámení
o výdělečné činnosti soudce podává předsedovi příslušného
soudu
a uvede v něm informace o ….“.
K bodu 48.
Odstranit paragrafovou značku před číslovkou „98“.
K bodu 51.
V § 105b odst. 3 doporučujeme vložit slovo „soudu“ za slovo
„místopředseda“ a „místopředsedy“.
V § 105d odst. 1 doporučujeme vložit slovo „soudu“ za slovo
„předsedy“. V odstavci 2 doporučujeme vložit slovo „soudu“
za slovo „místopředsedy“.
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K bodu 52.
K bodu 52
V § 111 odst. 1 máme za to, že Ministerstvo umožní vykonat Vysvětleno.
odbornou justiční zkoušku „asistentovi soudce“ Ústavního
Ministerstvo skutečně umožní vykonat zkoušku
soudu, nikoliv „soudci“ Ústavního soudu.
soudci Ústavního soudu. Předpoklad pro výkon
Dále upozorňujeme, že z textu není jasné, co se v § 111 odst. 1 funkce soudce Ústavního soudu není absolvování
rozumí pod spojením „za stejných podmínek“. Má jít o stejné odborné justiční zkoušky. Nejedná se o časté
podmínky jako jsou uvedeny v § 110 pro asistenty soudce? případy, ale nelze vyloučit, že soudce Ústavního
Doporučujeme zpřesnit.
soudu bude jmenován právník, který doposud
nepůsobil v justici a nesložil odbornou justiční
V § 117 odst. 2 písm. a) na konci nahradit tečku čárkou.
zkoušku (ani jinou srovnatelnou).
V § 117 odst. 3 upravit text takto: „(3) Způsob, formu, obsah a
průběh výběrového řízení stanoví….“
V § 111 odst. 1 – stejné podmínky odkazují na
podmínky pro asistenty soudce, (praxe, umožnění
vykonání zkoušky, podmínky opakování). Jedná
se o obrat, který je v tomto kontextu používám i
ve stávajícím znění zákona o soudech a soudcích.

K bodu 53.
Na konci věty vložit tečku.
K bodu 55.
Text „k), l), m), n), o)“ doporučujeme nahradit textem „k) až
n)“. Obdobná připomínka platí i pro bod 56.
K bodu 56.
Odstranit slovo „se“ před slovem „včetně“ a vložit slovo „se“
před slovo „označují“.
K bodu 57.
Slovo „písmenu“ vyjádřit zkratkou „písm.“.
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K bodu 59.
Slovo „nahrazují“ vyjádřit slovem „nahrazuje“.
K bodu 63.
Slovo „písmenu“ vyjádřit zkratkou „písm.“.
K bodu 67.
Vložit slova „se nahrazují“ před slovo „slovy“.

Vysvětleno.
Znění přechodných ustanovení bylo zváženo.
Preferujeme výslovné uvedení pravidla (postavení
K bodu 1. a 5.
na jisto), ačkoli souhlasíme, že by bylo možné
Doporučujeme zvážit potřebnost těchto ustanovení – podle toto dovodit z obecných pravidel přechodných
našeho názoru uvedená úprava vyplývá již z toho, že navržené ustanovení.
změny nabudou účinnosti.
K Čl. II

K bodu 2., 3. a 4.
Vložit slovo „účinném“ před slova „přede dnem nabytí
účinnosti“.
K ČÁSTI DRUHÉ
K Čl. III
K bodu 2. a 23,
Větu upravující přečíslování odstavců je třeba uvést na novém
řádku.
K bodu 20., 22. a 77.
Stránka 10 (celkem 160)

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

Slovo „pět“ vyjádřit číslovkou „5“.
K bodu 27.
V § 185 větě první doporučujeme vypustit slova „z toho
hlediska“ a za slovem „podklad“ nahradit čárku tečkou. Na
začátku následující věty pak vložit velké písmeno.
K bodu 73.
Větu první vyjádřit takto: „V § 314c se odstavec 3 zrušuje.“
Větu druhou pak vložit na další samostatný řádek.
K bodu 78.
Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by
v souladu s Legislativními pravidly vlády nemělo být více jak
6.
K ČÁSTI TŘETÍ
K Čl. IV
V úvodní větě odstranit zkratku „Sb.,“ před slovy „zákona č.
123/2008 Sb.,“ a dále na konci úvodní věty vložit čárku za
slova „zákona č. 296/2017 Sb.“, odstranit slovo „a“ a čárku za
slovy
„zákona
č. 307/2018 Sb.“ nahradit slovem „a“.
K Čl. V
Doporučujeme zvážit nahrazení slov „jsou podávány,
projednávány a rozhodovány za podmínek zákona“ slovy „se
řídí zákonem“.
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K ČÁSTI ČTVRTÉ
K Čl. VI
V úvodní větě vložit čárku za slova „zákona č. 318/2015 Sb.“ a
odstranit slovo „a“. Dále za slovy „zákona č. 183/2017 Sb.“
nahradit čárku slovem „a“.
K ČÁSTI PÁTÉ
K Čl. VII
V úvodní větě vložit čárku za slova „zákona č. 185/2014 Sb.“ a
odstranit slovo „a“. Dále za slovy „zákona č. 316/2018 Sb.“
nahradit čárku slovem „a“.
K ČÁSTI ŠESTÉ
K Čl. VIII
V úvodní větě za slovy „zákona č. 65/2017 Sb.“ nahradit čárku
slovem „a“.
K ČÁSTI SEDMÉ
K bodu 5.
Větu upravující přečíslování odstavce je třeba uvést na novém
řádku.
K ČÁSTI OSMÉ
K Čl. X
V úvodní větě za slovy „zákona č. 235/2018 Sb.“ nahradit
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čárku slovem „a“.
K ČÁSTI DEVÁTÉ
K Čl. XI
V úvodní větě za slovy „zákona č. 256/2018 Sb.“ nahradit
čárku slovem „a“ a vložit slovo „se“ před slovo „slovem“.
K ČÁSTI DESÁTÉ
K Čl. XIII
V úvodní větě vložit čárku za slova „zákona č. 310/2017 Sb.“ a
odstranit slovo „a“. Dále za slovy „zákona č. 181/2018 Sb.“
nahradit čárku slovem „a“.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ
K bodu 1.

Ministerstvo kultury

Slovo „větách“ nahradit na všech místech slovem „větě“.
1. K části první, čl. I, bod 51:
Částečně vyhověno.
Slovo „doplňují“ doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 2
Legislativních pravidel vlády nahradit slovem „vkládají“.
Legislativně
technické
připomínky
byly
zapracovány. Část připomínek byla uplatněna
2. K části první, čl. I, bodu 52, § 113 odst. 2:
k bodům, které byly na základě připomínek
V § 113 odst. 2 doporučujme doplnit chybějící písmeno „a“ z novely vypuštěny.
na konci slova „kandidát“ („Slib justičního kandidáta zní“).
3. K části první, čl. I, bod 52, § 116 odst. 1:
V § 116 odst. 1 ve druhé větě doporučujeme nahradit slovo
„částí“ slovem „části“.
Stránka 13 (celkem 160)
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4. K části první, čl. I, bodu 52, § 117 odst. 2:
V § 117 odst. 2 doporučujme doplnit chybějící písmena
„ho“ na konci slova „justiční“ („příprava justičního
kandidáta“).
5. K části první, čl. I, bodu 52, § 117 odst. 2 písm. a) a b):
V § 117 odst. 2 písm. a) a b) jsou uvedeny požadované
délky výkonu praxe státních zástupců, advokátů, notářů,
exekutorů a státních zaměstnanců v délce 10, resp. 15 let.
V důvodové zprávě ani v Závěrečné zprávě z hodnocení
dopadu regulace není vysvětleno, proč byly zvoleny právě
tyto - dosti značné - délky trvání praxe. Doporučujeme
zvážit jejich zkrácení nebo alespoň požadavek na takto
dlouholetou praxi blíže vysvětlit.
6. K části první, čl. II, bodu 3:
Doporučujeme doplnit chybějící
„dokončí“.

čárku

před

5. Délka praxe, která by měla umožnit tzv. „boční
vstup“ do justice, aniž by kandidát na funkci
soudce musel absolvovat odbornou přípravu u
některého ze soudů, byla opakovaně zvažována.
Mělo by se jednat o zkušené advokáty a další
profesionály z jiné právní praxe. Na základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
slovo titul docent nebo profesor.

7. K části druhé, čl. III, bodu 15:
Doporučujeme slovo „slovy“ nahradit slovem „slovem“.
8. K části třetí, čl. IV, bodům 2 a 4:
S ohledem na to, že je navrhováno pětkrát zrušení téhož
slova, doporučujeme oba novelizační body sloučit do
jednoho a zrušované slovo „(přísedícího)“ uvést pouze
jedenkrát.
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Ministerstvo obrany

9. K části páté, čl. VII:
Protože v zákoně č. 236/1995 Sb. má být provedena pouze
jedna
změna
v jednom
konkrétním
ustanovení,
doporučujeme v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních
pravidel vlády začít slovy „V § 28 odst. 2 ……“, jako je
tomu např. v čl. VIII a některých dalších článcích
předloženého návrhu.
Doporučující připomínky:
1.
K materiálu jako celku:
1. Částečně vyhověno.
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil návrh zákona upravit
Institut přísedících bude zachován. Dochází k
tak, že v případě, kdy je v trestním řízení v prvním stupni
zúžení účasti přísedících v trestních věcech.
příslušný krajský soud, rozhodoval tento i nadále v senátu.
Odůvodnění:
Chápeme důvody, které předkladatele vedou ke zrušení
institutu přísedících, ale domníváme se, že v případech
trestních řízení, kde v prvním stupni rozhoduje krajský soud, by
mělo být zachováno rozhodování v senátu. Krajský soud
rozhoduje jako soud prvního stupně o trestních věcech, které
jsou kvalifikovány jako typově závažnější a této závažnosti by
mělo odpovídat i složení soudu.
2.
K materiálu jako celku:
Doporučujeme celý materiál upravit tak, aby byly rozlišeny 2. Vysvětleno.
pojmy „přípravná služba“ a „odborná příprava“.
§ 114 odst. 2 byl upraven tak, aby odpovídal
návrhu, který nově upravuje odbornou přípravu
Odůvodnění:
Předkladatel sám v důvodové zprávě hovoří o tom, že justičních kandidátů. Znění tohoto ustanovení
„odborná příprava má některé shodné prvky s přípravnou bude nadále hovořit pouze o odborné přípravě.
službou justičního čekatele“ a že „v rámci přechodného
období se za tuto odbornou přípravu bude považovat také
přípravná služba justičních čekatelů“. Ačkoliv se tedy nejedná
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o totožné pojmy, jsou v materiálu zaměňovány, zejména pak
v důvodové zprávě. V samotném návrhu zákona může být
příkladem návrh ustanovení § 114 odst. 2 zákona o soudech a
soudcích, kde je stanoveno, že: „Nedosáhne-li doba odborné
přípravy v době trvání pracovního poměru délky 12 měsíců, lze
se souhlasem justičního kandidáta pracovní poměr prodloužit o
dobu potřebnou k dosažení této délky přípravné služby, nejdéle
však o 6 měsíců. Pracovní poměr s justičním kandidátem se
prodlouží o potřebnou dobu, jestliže nedosáhl doby přípravné
služby v trvání 12 měsíců pro nepřítomnost v práci z důvodu
těhotenství nebo péče o nezletilé dítě po dobu mateřské nebo
rodičovské dovolené.
3.
K návrhu § 111 odst. 2 zákona o soudech a soudcích: 3. Vysvětleno.
Doporučujeme z předmětného ustanovení odstranit poplatek za Poplatek za zkoušku byl z návrhu vypuštěn, a to
v návaznosti na vypuštění možnost přístupu
vykonání odborné justiční zkoušky.
úředníků státní správy k odborné justiční zkoušce.
Odůvodnění:
Stanovení poplatku za vykonání odborné justiční zkoušky pouze
pro osoby v § 111 odst. 2 považujeme za diskriminující.
Ministerstvo
práce
sociálních věcí

a K bodu 13 - (§ 36b)
V nově navrženém textu jsou nesprávně použity pojmy
zákoníku práce „zkrácená pracovní doba“ a „stanovená týdenní
pracovní doba“. Dále není zřejmý obsah pojmu „odlišná
týdenní pracovní doba“, kterou zákoník práce nepoužívá.
Pracovní poměr asistenta soudce se řídí zákoníkem práce.
Podle § 79 odst. 3 zákoníku práce lze zkrácení stanovené
týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovené
týdenní pracovní doby uvedený v § 79 odst. 1 a 2 zákoníku
práce provést pouze u zaměstnanců odměňovaných mzdou.
Zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce
(v tomto případě stát) nesmí takové zkrácení provést. V daném
případě měl být správně použit pojem „kratší pracovní doba“,
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kdy zaměstnanci podle § 80 zákoníku práce přísluší mzda nebo
plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.
Délka stanovené týdenní pracovní doby je upravena v § 79
zákoníku práce. Kratší pracovní dobu „minimálně 20 hodin
týdně“ nelze nazývat stanovenou týdenní pracovní dobou.
Jedná se o sjednanou kratší pracovní dobu podle § 80 zákoníku
práce.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme následující znění § 36b:
„Asistent soudce může vykonávat práci v kratší pracovní době.
Délka sjednané kratší pracovní doby činí alespoň 20 hodin
týdně. Pro účely doby právní praxe podle § 110 odst. 2 se doba
započte poměrně.“
Tato připomínka je zásadní.
K bodu 52 - (§ 114 odst. 3)
V nově navrženém textu jsou nesprávně použity pojmy
zákoníku práce „zkrácená pracovní doba“ a „stanovená týdenní
pracovní doba“. Dále není zřejmý obsah pojmu „odlišná
týdenní pracovní doba“, kterou zákoník práce nepoužívá.
Pracovní poměr justičního kandidáta se řídí zákoníkem práce.
Podle § 79 odst. 3 zákoníku práce lze zkrácení stanovené
týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovené
týdenní pracovní doby uvedený v § 79 odst. 1 a 2 zákoníku
práce provést pouze u zaměstnanců odměňovaných mzdou.
Zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce
(v tomto případě stát) nesmí takové zkrácení provést. V daném
případě měl být správně použit pojem „kratší pracovní doba“,
kdy zaměstnanci podle § 80 zákoníku práce přísluší mzda nebo
plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.
Délka stanovené týdenní pracovní doby je upravena v § 79
zákoníku práce. Kratší pracovní dobu „minimálně 20 hodin
týdně“ nelze nazývat stanovenou týdenní pracovní dobou.
Jedná se o sjednanou kratší pracovní dobu podle § 80 zákoníku
práce.
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Z výše uvedených důvodů navrhujeme následující znění § 114
odst. 3:
„Odbornou přípravu je možné vykonávat v kratší pracovní
době. Délka sjednané kratší pracovní doby činí alespoň 20
hodin týdně. Odborná příprava justičního kandidáta se
přiměřeně prodlouží v návaznosti na rozsah sjednané týdenní
pracovní doby.“
Tato připomínka je zásadní.
K bodu 52 - (§ 117 odst. 2)
Vyhověno.
Slovo „justiční“ je třeba uvést ve správném tvaru „justičního“.
Ministerstvo pro místní Doporučující připomínky:
rozvoj
K části první
1.
K čl. I
1. Vyhověno.
V úvodní větě článku I doporučujeme do výčtu novel, které
měnily 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, doplnit
zákon č. 111/2019 Sb.
2.
K čl. I
V části první článku I u novelizačních bodů, v nichž se zrušují
slova „a přísedídící“ a slova „a přísedících“ doporučujeme
zvážit, zda tyto body nesloučit do jednoho novelizačního bodu
s následným přečíslováním dalších novelizačních bodů.

Vysvětleno.
Částečně vyhověno.

Připomínky byly uplatněny k bodům, které byly
na základě připomínek z novely vypuštěny.
Body, které jsou i nadále součástí novely zákona
3.
K čl. I, bodu 3 a 4
Body 3 a 4 doporučujeme sloučit do jednoho novelizačního byly upraveny podle připomínek.
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bodu a následně další novelizační body přečíslovat.
4.
K čl. I, bodu 33
V bodě 33 doporučujeme v souladu s čl. 70 Legislativních
pravidel vlády před číslem „66“ vypustit paragrafovou značku.
5.
K čl. I, bodu 43
V bodě 43 doporučujeme za slovo „členů“ vložit čárku.
6.
K čl. I, bodu 51
V bodě 51 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. a) a
čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády slovo
„doplňují“ nahradit slovem „vkládají“ a slovo „paragrafy“
vypustit. V § 105c odst. 4 písm. b) doporučujeme v souladu
s čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády zvážit, zda čárku
před „a“ nevypustit.
7.
K čl. I, bodu 52
V bodě 52 doporučujeme slovo „nadpisu“ nahradit slovem
„nadpisů“. V § 116 odst. 1 doporučujeme slovo „částí“
nahradit slovem „části“. V § 117 odst. 2 úvodní části
ustanovení doporučujeme slovo „justiční“ nahradit slovem
„justičního“ a v písmenu a) doporučujeme tečku nahradit
slovem „a“.
8.
K čl. I, bodu 54
V bodě 54 doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“
a slovo „zrušuje“ nahradit slovem „zrušují“.
9.
K čl. I, bodu 57 a 63
V bodech 57 a 63 doporučujeme slovo „písmenu“ nahradit
textem „písm.“, a to v souladu s čl. 56 odst. 4 písm. g)
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Legislativních pravidel vlády.
10.
K čl. I, bodu 59
V bodě 59 doporučujeme slovo „nahrazují“ nahradit slovem
„nahrazuje“.
11.
K čl. I, bodu 67
V bodě 67 doporučujeme za slovo „škol“ vložit slova „se
nahrazují“.
12.
K čl. I, bodu 69 a 70
V bodě 69 doporučujeme slovo „kandidáta“ nahradit slovem
„kandidáta,“ a body 69 a 70 sloučit do jednoho novelizačního
bodu. V návaznosti na to pak doporučujeme následující body
přečíslovat.
13.
K čl. I, bodu 71 a 72
Body 71 a 72 doporučujeme sloučit do jednoho novelizačního
bodu. V návaznosti na to pak doporučujeme následující body
přečíslovat.
K části druhé
14.
K čl. III
V úvodní větě článku III doporučujeme do výčtu novel, které
měnily zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, doplnit zákon č.
111/2019 Sb.
15.
K čl. III, bodu 25
V bodě 25 doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější slovo
Stránka 20 (celkem 160)

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

„počne“ nahradit jiným slovem, např. slovem „začne“.
16.
K čl. III, bodu 29
V § 187 odst. 2 doporučujeme slovo „nevydá“ nahradit slovem
„nevydá-li“.
17.
K čl. III, bodu 46
V bodě 46 doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem
„slovy“ a za slovo „usnesením“ vložit slovo „senátu“.
18.
K čl. III, bodu 59
V § 238 odst. 1 větě prvé doporučujeme za slovo „řídí“ vložit
čárku a čárku za slovem „a“ zrušit.
19.
K čl. III, bodu 63 a 78
V bodech 63 a 78 doporučujeme v § 280 odst. 4 a v § 314o
odst. 8 zvážit, zda by nebylo vhodnější slovo „počne“ nahradit
jiným slovem, např. slovem „začne“.
20.
K čl. III, bodu 69
V bodě 69 doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“
a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“.
21.
K čl. III, bodu 80
V bodě 80 doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“,
slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“ a slovo
„textem“ nahradit slovem „slovy“.
K části třetí
22.
K čl. IV
V článku IV doporučujeme z výčtu zákonů, které měnily zákon
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č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vypustit zákon č. 283/1993 Sb. a dále u označení
zákona č. 104/2008 Sb. vypustit zkratku „Sb.“, která je tam
uvedena dvakrát.
23.
K čl. IV
V článku IV u novelizačních bodů, v nichž se zrušují slova
„(přísedící)“, „(přísedícího)“, „a přísedících“, „nebo přísedící“,
aj. doporučujeme zvážit, zda tyto body nesloučit do jednoho
novelizačního bodu s následným přečíslováním dalších
novelizačních bodů.
K části páté
24.
K čl. VII
Článek VII doporučujeme uvést ve znění, které bude v souladu
s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, a to i co do výčtu
novel, které se promítají do platného znění měněného
pododstavce zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a to ve
smyslu citovaného článku Legislativních pravidel vlády.
K části šesté
25.
K čl. VIII
V článku VIII doporučujeme uvést výčet pouze těch novel,
které se promítají do platného znění měněného pododstavce
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
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vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a
v názvu zákona slovo „zastupování“ nahradit slovem
„vystupování“.
K části sedmé
26.
K čl. IX
V úvodní větě článku IX doporučujeme do výčtu novel, které
měnily zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doplnit zákon
č. 375/2011 Sb.
27.
K čl. IX, bodu 6
Bod 6 doporučujeme uvést v následujícím znění:
„V § 62 odst. 2 se slova „nebo 2“ zrušují.“.
K části osmé
28.
K čl. X
V článku X doporučujeme uvést výčet pouze těch novel, které
se promítají do platného znění měněného odstavce zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějíšch předpisů, a to ve smyslu čl. 55 odst.
3 Legislativních pravidel vlády.
K části deváté
29.

K čl. XI
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V článku XI doporučujeme uvést výčet pouze těch novel, které
se promítají do platného znění měněného pododstavce zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to
ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, přičemž
slova „zrušuje“ a „a“ doporučujeme z textu vypustit.
K části desáté
30.
K čl. XIII
V článku XIII doporučujeme uvést výčet pouze těch novel,
které se promítají do platného znění měněného odstavce
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a to ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel
vlády.
K části jedenácté
31.
K čl. XIV
V úvodní větě článku XIV doporučujeme do výčtu novel, které
měnily zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,
doplnit zákon č. 111/2019 Sb.
32.
K čl. XIV, bodu 1 a 2
Do bodu 1 doporučujeme doplnit ustanovení obsažená v bodě 2
(§ 101 odst. 2 a § 206 odst. 2) a následně bod 2 vypustit.
Zbývající novelizační body doporučujeme přečíslovat.
33.
K čl. XIV, bodu 3
V dosavadním bodě 3 doporučujeme v § 121 odst. 1 zvážit, zda
Stránka 24 (celkem 160)
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by nebylo vhodnější slovo „počne“ nahradit jiným slovem,
např. slovem „začne“.
K části dvanácté
34.
K čl. XV
V souladu s čl. 28 odst. 7 Legislativních pravidel vlády
doporučujeme nadpis „Účinnost“ umístit pod označení části a
nad označení článku, přičemž v souladu s čl. 30 odst. 4
Legislativních pravidel vlády jej doporučujeme uvést tučně
velkými písmeny.
Ministerstvo průmyslu a Připomínka:
obchodu
1. K části první, novelizačnímu bodu 51
Z důvodu větší srozumitelnosti právní úpravy
doporučujeme uvést v dotčeném novelizačním bodu,
obdobně jako je tomu například v navrhovaném
ustanovení § 109 odst. 1, že se výběrové řízení koná
před „komisí pro výběrové řízení“. Podobným
způsobem doporučujeme upravit také ustanovení
týkající se výběrových řízení na justiční kandidáty a
soudce.
2. K novelizačnímu bodu 52
Kvůli nadbytečnosti doporučujeme v ustanovení § 110
odst. 3 zrušit slova „zařazeného ve 13. a vyšší platové
třídě“. Podobně doporučujeme upravit také ustanovení
§ 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 písm. b).
Dále dáváme ke zvážení, zda v souvislosti s tím, že
navrhovaná odborná příprava justičního kandidáta trvá
pouze 1 rok, nezkrátit neproporcionálně dlouhou dobu
praxe u jiných právnický profesí a státních
zaměstnanců ve služebním poměru uvedených
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1. Nevyhověno.
Domníváme se, že ustanoveni v souvislosti
s výběrovým
řízením
jsou
dostatečně
srozumitelná. Ustanovením § 109 upravuje
odbornou justiční zkoušku, kde naopak
považujeme za vhodné uvést, že se skládá před
komisí.

2. Vysvětleno.
Přístup úředníků státní správy byl v návaznosti na
připomínky vypuštěn.
Délka praxe, která by měla umožnit tzv. „boční
vstup“ do justice, aniž by kandidát na funkci
soudce musel absolvovat odbornou přípravu u
některého ze soudů, byla opakovaně zvažována.
Mělo by se jednat o zkušené advokáty a další
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profesionály z jiné právní praxe. Na základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.

v ustanovení § 117 odst. 2.

3. K platnému znění, obecně
Upozorňujeme, že platné znění neodpovídá novelizovanému
textu. Podle čl. 10 odst. 7 písm. b) bodu 3 Legislativních
pravidel vlády se nejprve dosavadní ustanovení, které
je nahrazované jiným ustanovením přeškrtne jednoduchou
čarou. Bezprostředně za takovou úpravou se uvede tučným
písmem nově navrhované ustanovení. Z tohoto důvodu
doporučujeme provést revizi celého textu platného znění a výše
uvedeným způsobem upravit například ustanovení § 31 odst. 2,
§ 35 a další.
Ministerstvo
školství, Připomínky:
mládeže a tělovýchovy
1. K materiálu, úvodní věty: Doporučujeme úvodní věty
jednotlivých článků formálně upravit a změnit dle
požadavků Legislativních pravidel vlády. Např. úvodní
věta čl. VIII by měla obsahovat pouze ty novely, které
měnily zde uvedené ustanovení, novelizační předpisy by
měly být seřazeny podle jejich číselného označení
a z formálního hlediska by měla být před posledním
uvedeným novelizačním předpisem čárka nahrazena
slovem „a“.
2. K čl.

I

bod

2.:

Upozorňujeme,

že

v předmětném
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3. Vyhověno.

Vysvětleno.
Připomínky byly uplatněny k bodům, které byly
na základě připomínek z novely vypuštěny.
Body, které jsou i nadále součástí novely zákona
byly upraveny podle připomínek.
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novelizačním bodě se s ohledem na Platné znění
s vyznačením navrhovaných změn nejedná o úpravu
označení určité části, ale jejího nadpisu ve smyslu čl. 30
odst. 3 Legislativních pravidel vlády, a proto doporučujeme
předmětný novelizační bod změnit ve smyslu uvedeném.
3. K čl. I bod 6.: S ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. g)
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „první
věty“ nahradit slovy „věty první“.
4. K čl. I bod 7., 29., 45. a 53.: Doporučujeme předmětné
novelizační body řádně ukončit tečkou.
5. K čl. I bod 30.: Pro větší přehlednost a vzhledem ke
skutečnosti, že předmětným novelizačním bodem se
navrhují dvě odlišné změny, které se týkají různých
ustanovení, doporučujeme s ohledem na čl. 55 odst. 1
Legislativních pravidel vlády jednotlivé navrhované změny
rozdělit do různých novelizačních bodů a materiál tak v
daném ohledu změnit.
6. K čl. I bod 33.: S ohledem na čl. 70 odst. 1 Legislativních
pravidel vlády doporučujeme paragrafovou značku uvést
pouze u prvního číselného označení.
7. K čl. I bod 52. [k § 109 až 117]: Upozorňujeme, že pro
jednotlivá výběrová řízení a pro odbornou justiční zkoušku
jsou vždy obecně nastavena složení výběrových či
zkušebních komisí, avšak z těchto ustanovení nevyplývá,
jaké má být konkrétní složení těchto komisí, tedy zda je
např. nutné, aby vždy byl v komisi přítomen člen z řad
soudců, či je možno, aby byla komise složena např. pouze
ze zaměstnanců ministerstva.
Základní teze vyhlášky
uvedené podrobnosti zmiňují, avšak nikoli v souvislosti se
členy zkušební komise pro odbornou justiční zkoušku. Dále
jsme také názoru, že konkrétní složení komisí v budoucím
návrhu vyhlášky být uvedeno nemůže, jelikož se na
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7. Vyhověno.
Ustanovení byla konkretizována a složení
výběrových a zkušebních komisí byla doplněna
přímo do zákona.
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uvedené nevztahuje navrhované zmocnění v předkládaném
zákoně. S ohledem na výše uvedené doporučujeme upřesnit
složení předmětných komisí přímo v navrhovaných
usneseních či rozšířit zmocnění a v daném smyslu doplnit
budoucí vyhlášku.
8. K čl. I bod 52. [k § 111 odst. 2]: Z materiálu není zcela
zřejmé, zda se uvedený poplatek v poslední větě
předmětného odstavce vztahuje ke všem případům konání
justiční zkoušky (dle § 110 odst. 1, § 111 odst. 1 a § 111
odst. 2), nebo jen ke konání justiční zkoušky podle § 111
odst. 2. Doporučujeme materiál změnit tak, aby nevznikaly
výše uvedené pochybnosti.
9. K čl. I bod 52. [k § 113 odst. 2]: Z formálního hlediska
doporučujeme v předmětném ustanovení uvést klasické
uvozovky a materiál tak v daném ohledu změnit.
10. K čl. I bod 52. [k § 116]: Upozorňujeme, že předmětný
paragraf nesprávně označuje dva odstavce jako odstavce 2.
Doporučujeme uvedené zohlednit a materiál v daném
ohledu změnit.
11. K čl. I bod 52. [k § 117 odst. 2 písm. a)]: Doporučujeme
tečku na konci předmětného pododstavce nahradit čárkou
příp. slovem „, nebo“ tak, jak stanovuje čl. 42 odst. 1
Legislativních pravidel vlády.
12. K čl. I bod 54.: S ohledem na skutečnost, že zrušovaný
text obsahuje slovo „až“ doporučujeme slovo „text“
nahradit slovem „slova“ a slovo „zrušuje“ nahradit slovem
„zrušují“ ve smyslu čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel
vlády.
13. K čl. I bod 55., 56., 61., 62. a 65.: Doporučujeme materiál
zjednodušit tak, že se v případě změny označení
jednotlivých pododstavců uvede pouze jejich rozsah
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s použitím slova „až“ obdobně, jako např. v čl. 58 odst. 2
písm. j) Legislativních pravidel vlády.
14. K čl. I bod 57.: Ve smyslu čl. 56 odst. 4 písm. g)
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo
„písmeno“ nahradit textem „písm.“.
15. K čl. I bod 59.: S ohledem na formální a jazykovou
stránku doporučujeme slovo „nahrazují“ nahradit slovem
„nahrazuje“.
16. K čl. III bod 2., 23., 57., 71. a 73. a k čl. IX bod 5.:
Upozorňujeme, že závěrečná věta ohledně změny označení
následujících odstavců by měla být vždy uvedena na
samostatný řádek, jak určuje např. čl. 58 odst. 2 písm. i)
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál
upravit ve smyslu uvedeném.
17. K čl. III bod 15. a 24: Vzhledem ke skutečnosti, že text
„Samosoudce“ obsahuje pouze jedno slovo, doporučujeme
v předmětných novelizačních bodech nahradit slovo
„slovy“ slovem „slovem“.
18. K čl. III bod 80.: Upozorňujeme, že nahrazovaný i
nahrazující text obsahuje slovo „nebo“, a proto by
předmětný novelizační bod měl být změněn ve smyslu čl.
57 odst. 4 písm. c) Legislativních pravidel vlády tak, že se
slovo „text“ nahradí slovem „slova“ a slova „nahrazuje
textem“ slovy „nahrazují slovy“.
19. K čl. IV bod 2. a 4.: V případě, že předkladatel zamýšlí
zrušit v určitém ustanovení slovo, které je zde uvedeno
vícekrát, a to ve všech jeho výskytech, postačuje uvést toto
slovo pouze jednou. Doporučujeme uvedené zohlednit a
materiál v daném ohledu změnit.
20. K čl. IX bod 6.: S ohledem na skutečnost, že zrušovaný
text obsahuje slovo „nebo“ doporučujeme obdobně, jako
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v našich předchozích připomínkách nahradit slovo „text“
slovem „slova“ a slovo „zrušuje“ slovem „zrušují“.
21. K čl. XI a XIII: Upozorňujeme, že nelze v úvodních
větách předmětných článků navrhnout zároveň zrušení
čárky a její nahrazení určitým slovem. Doporučujeme
materiál změnit ve smyslu uvedeném.

Ministerstvo vnitra

Doporučujeme provést formální a jazykovou korekturu:
Např. v čl. I bod 52. by skupinový nadpis nad navrhovaným §
116 měl být změněn tak, že se slovo „funkce“ nahradí slovem
„funkci“ nebo v úvodní části § 117 odst. 2 by mělo být slovo
„justiční“ nahrazeno slovem „justičního“.
Zásadní připomínky:
Obecně:

S ohledem na skutečnost, že návrhem dochází
k nahrazení pojmu „justiční čekatel“ pojmem „justiční
kandidát“, je nezbytné tuto změnu promítnout například i do §
33 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme na potřebu revize i
dalších dotčených zákonů.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K čl. I bodu 51 – k § 105a zákona č. 6/2002 Sb.:
Předmětné ustanovení obsahuje zákaz opakovaného
jmenování soudce do funkce předsedy a místopředsedy soudu,
a to u téhož soudu nebo soudu téhož stupně. Není na místě se
obávat (jak uvádí důvodová zpráva) vytváření předpokladů pro
opětovné jmenování do funkce předsedy soudu u jiného soudu
téhož stupně, neboť na tomto soudu doposud ten který soudce
v této funkci nepůsobil. Tito soudci obvykle patří mezi
nejkvalifikovanější osoby, nevidíme tedy důvod jim ve výkonu
funkce předsedy či místopředsedy u jiného soudu bránit.
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Vyhověno.

Vyhověno.
Návrh byl přepracován a zákaz opakování se
vztahuje na téže soud a nikoliv již na soud téhož
stupně.
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Doporučujeme ustanovení v daném smyslu upravit.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K čl. I bodu 51 – k § 105c odst. 4 písm. b) a c) zákona č.
6/2002 Sb.:
Požadujeme v ustanovení blíže vymezit, k čemu
jednotlivé soudcovské rady soudů stanovisko vypracovávají.
Tedy stanovit rámec, jaký závěr má jejich stanovisko
obsahovat. Např. soudcovská rada soudu, u kterého je funkce
obsazována, by dle našeho názoru měla vyjádřit kladný postoj
ke jmenování konkrétního uchazeče do funkce předsedy nebo
místopředsedy. Soudcovská rada soudu, ke kterému je uchazeč
přidělen, by pak nejspíše měla podpořit jeho jmenováním u
jiného soudu či zhodnotit jeho kvality. Teze prováděcího
právního předpisu pouze uvádí, že soudcovská rada poskytne
předsedovi soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti stanovisko
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dní od doručení
žádosti, což podle našeho názoru nelze považovat za
dostačující.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K čl. I bodu 52 – k § 110 odst. 3, § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2
písm. b) zákona č. 6/2002 Sb.:
Považujeme za nezbytné připomenout, že názvy oborů
státní služby jsou stanoveny nařízením vlády, tedy prováděcím
právním předpisem, a nikoliv zákonem. Z ústavněprávního
hlediska se domníváme, že není možné, aby vůle moci
výkonné byla rozhodující pro aplikaci institutu založeného
zákonodárcem. Vždy zde bude hrozit možnost existence pouze
resortních oborů státní služby, tedy nutně nemusí existovat
průřezový obor pro legislativu a právní činnost, nebo rozdělení
určitého oboru, což bude v budoucnu vyvolávat spory, jestli
pro možnost kandidatury na soudce musí uchazeč disponovat
oběma obory, nebo bude postačovat obor pouze jeden. Možná
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Vysvětleno.
Částečná specifikace stanovisek bude součástí
prováděcích právních předpisů, ta jak to
předpokládá zmocnění „postup a náležitosti
stanovisek“.

Vysvětleno.
Přístup úředníků k odborné justiční zkoušce a
možnost účasti ve výběrovém řízení na funkce
soudce byla z návrhu na základě připomínek
vypuštěna.
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je i změna názvu oboru státní služby, kterou je i s ohledem na
formu nařízení vlády možno čekat častěji.
Požadujeme namísto oboru státní služby Legislativa a
právní činnost uvést „výkon státní služby spočívající
v přípravě návrhů právních předpisů a zajišťování právní
činnosti“.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K čl. I bodu 52 – k § 111 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Vysvětleno.
Větu poslední předmětného ustanovení, která stanoví,
že poplatek za umožnění vykonání odborné justiční zkoušky je Přístup úředníků k odborné justiční zkoušce byl
5000 Kč, požadujeme vypustit. Dle našeho názoru může tato
z návrhu na základě připomínek vypuštěn.
podmínka působit diskriminačně. Domníváme se, že
dostatečnou bariérou je již požadavek zaměstnání ve služebním
poměru v oboru státní služby Legislativa a právní činnost
po dobu 5 let a zařazení ve 13. a vyšší platové třídě. Rovněž se
nedomníváme, že argumentace podobností s advokátní
zkouškou je zcela příhodná.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
K čl. I bodu 52 – k § 115 zákona č. 6/2002 Sb.:
1. V návrhu zcela absentuje stanovení, u jakých soudů může
justiční kandidát svoji činnost vykonávat. Dané
požadujeme postavit na jisto a tuto skutečnost do
ustanovení § 115 doplnit.
2. Podle odstavce 2 vyhotoví v závěru odborné přípravy
předseda krajského soudu hodnocení justičního kandidáta.
Toto ustanovení není dle našeho názoru příliš vypovídající,
požadujeme jej rozšířit alespoň o požadavek spolupráce
s předsedou soudu, u kterého justiční kandidát svou činnost
vykonává, neboť právě v místě výkonu odborné přípravy
budou schopni nejlépe posoudit úroveň jím odvedené práce
a také osobnostní kvality.
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Vysvětleno.
Nepovažujeme za nutné tuto specifikaci do
zákona uvádět. V platné právní úpravě je obdobné
ustanovení zakotveno ve vyhlášce v § 14, který
stanoví, že přípravná služba se vykonává u
okresních a krajských soudů jako soudů prvního
stupně. Obdobné ustanovení je možné zapracovat
do návrhu vyhlášky, která bude předmětem
samostatného připomínkového řízení.
Obdobně platí i pro hodnocení. Současná právní
úprava ve vyhlášce stanoví podrobnosti
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
K čl. I bodu 52 – k § 117 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Odborná příprava justičního kandidáta má dle
navrhovaného § 114 odst. 1 trvat 1 rok. Považujeme za
neadekvátní stanovit za rovnocennou přípravu výkon funkce
státního zástupce, praxe advokáta, notáře a exekutora po dobu
10 let (u státních zaměstnanců dokonce dobu 15 let).
Požadujeme tyto doby zkrátit. I na těchto místech je nutné
vykazovat odborné znalosti mnohdy na velmi vysoké úrovni,
tudíž neshledáváme důvod pro toto neúměrně dlouhé bránění
osobám z jiných právních oborů a povolání ve vstupu do
justice.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
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hodnocení. Zákon na to pamatuje ve zmocnění
v ustanovení § 115.
Vysvětleno.
Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor. Dále byla znovu
zvážena délka praxe u státních zástupců a
změněna na 5 let, a to s ohledem na znalost
justičního prostředí.

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

Ministerstvo vnitra změnilo charakter připomínky
na doporučující.
K čl. I bodu 52 – § 117 odst. 2 písm. b) zákona
č. 6/2002 Sb.:
Upozorňujeme, že služební poměry státních
zaměstnanců vázané na obor státní služby Legislativa a právní
činnost nevznikly dříve než v roce 2015. Navrhovaná právní
úprava by tak znamenala, že do justice budou moci státní
zaměstnanci přecházet na základě tohoto ustanovení nejdříve
v roce 2030, což je v návaznosti na deklarované otevírání
soudnictví i jiným oborům problematické. Požadujeme novelu
doplnit o ustanovení upravující zápočet praxe legislativců a
ostatních právníků správních úřadů před převedením
do služebního poměru.
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 52
k § 110 odst. 3 a § 111 odst. 2 zákona o soudech a soudcích.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Vysvětleno.
Přístup státních zaměstnanců ve služebním
poměru byl z návrhu na základě připomínek
vypuštěn.

Doporučující připomínky:
Vysvětleno.
K čl. I bodu 12 – k § 35 zákona č. 6/2002 Sb.:
S ohledem na skutečnost, že je z ustanovení vypouštěna Institut přísedících bude zachován.
varianta rozhodování okresních soudů v senátech, dáváme na
zvážení spojení navrhovaných odstavců do jednoho, který by
mohl např. znít: „Okresní soud rozhoduje samosoudcem,
kterým je vždy soudce.“.
Vysvětleno.
K čl. I bodu 43 – k § 85 zákona č. 6/2002 Sb.:
Upozorňujeme, že možnost vykonávat „sportovní“ Novela zákona o státním zastupitelství počítá
činnost, se u jiných obdobných profesí neobjevuje (srov. např. s obdobnou úpravou. Jedná se o požadavek
§ 24 odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
Stránka 34 (celkem 160)
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znění pozdějších předpisů). Jelikož se nelze domnívat, že právě z praxe.
soudci budou se zvýšenou pravděpodobností sportovní činnost
vykonávat, nepovažujeme za důvodné a koncepční stanovit
tuto možnost pouze u nich. Doporučujeme do důvodové zprávy
doplnit, zda se počítá s doplněním i pro funkce s totožným
omezením provozování dalších činností.
K čl. I bodu 45 – k § 85a zákona č. 6/2002 Sb.:
V ustanovení § 85a návrhu je nově zavedena povinnost
soudce učinit oznámení o své výdělečné činnosti. Cílem
zavedení tohoto oznamovacího režimu je podle důvodové
zprávy zamezit situacím, kdy předseda soudu nemá žádné
informace týkající se vedlejší činnosti soudců působících u
daného soudu a současně je cílem také vytvořit určitý systém
kontroly dodržování zákona soudci. Podle našeho názoru je
nicméně diskutabilní, zda bude nově zavedená povinnost plnit
zamýšlený efekt, když je oznamovací povinnost soudce
nastavena zpětně, tj. ex post – „nejpozději do 31. ledna
následujícího kalendářního roku za předchozí kalendářní rok“.
Doporučujeme ustanovení revidovat a v důvodové zprávě
doplnit zhodnocení jeho předpokládaného dopadu.

Vysvětleno.
Nejeví se jako vhodné zavést oznamování
předem, jelikož by se v takovém případě de facto
jednalo o povolovací režim.

K čl. I bodu 51 – k § 105b odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.:
Doporučujeme blíže stanovit, o jaký odborný
vzdělávací program zaměřený na oblast řízení soudu se má
jednat. Důvodová zpráva počítá v podstatě s jediným kurzem
v oblasti manažerských dovedností, a to s tím, který pořádá
Justiční akademie. Z návrhu není zřejmé, zda se má jednat
prioritně o tento kurz nebo budou v úvahu přicházet i jiné
kurzy pořádané např. soukromými vzdělávacími agenturami.

Vysvětleno.
Primárně se jedná o kurz Justiční akademie. JA je
institucí vytvořenou za účelem soustavného
vzdělávání soudců a k takovému vzdělávání je
nejlépe vybavena.

K čl. I bodu 52 – k § 109 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.:
Nevyhověno.
Navrhovaný předpis používá pro pojmenování dalších Pro odbornou justiční zkoušku se jedná již o
kvalifikovaných osob zabývajících se právem pro účely
Stránka 35 (celkem 160)
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jmenování do komisí pro výběrová řízení slovní spojení
„odborníci z řad justice“. Není nám zcela zřejmé, proč pro
zkušební komisi zavádí pojem „odborníci právní teorie a
praxe“. Doporučujeme tyto pojmy sjednotit, resp. používat
pouze jeden z nich.

zavedený pojem, když odborníkem právní teorie
může být typicky akademik z právnické fakulty.
U výběrových řízení se jedná o užší skupinu
z resortu spravedlnosti.

K čl. I bodu 52 – k § 110 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.:
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve Vyhověno.
znění pozdějších předpisů, upravuje působnost „Veřejného
ochránce práv“. Přestože aktuálně zastává tuto funkci žena,
považujeme za nevhodné danou skutečnost promítnout do
zákona a měnit její název na protějšek ženského rodu.
Navrhujeme slova „Veřejné ochránkyně práv“ nahradit slovy
„Veřejného ochránce práv“.
K čl. I bodu 52 – k § 110 odst. 3, § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2
písm. b) zákona č. 6/2002 Sb.:
1.
Ve vztahu k podmínkám složení odborné justiční
zkoušky je pro asistenta soudce nově definován
v ustanovení § 110 odst. 3 výkon činností, jež se
započítávají do doby právní praxe. Je zde rovněž zařazena
„doba výkonu funkce zaměstnance ve služebním poměru
v oboru služby legislativa a právní činnost zařazeného ve
13. a vyšší platové třídě“. V této souvislosti je třeba
upozornit, že ne všichni státní zaměstnanci zařazení
v oboru státní služby Legislativa a právní činnost mají
vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
nebo v rámci tohoto oboru státní služby fakticky
vykonávají činnost, kterou by bylo možné s ohledem na
charakter této pozice započítat do právní praxe asistenta
soudce (na rozdíl od současného znění § 110 odst. 3 zákona
č. 6/2002 Sb., kde je tato činnost přesněji vymezena).
2.
Z terminologického hlediska doporučujeme ve
vztahu ke státním zaměstnancům používat pojmosloví
Stránka 36 (celkem 160)

Vysvětleno.
V návaznosti na připomínky byl přístup státních
zaměstnanců k odborné justiční zkoušce a do
výběrového řízení vypuštěn. Zápočet praxe bude
vymezen přesněji podle dosavadní právní úpravy.

Vyhověno.
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podle zákona o státní službě. Tedy „státní zaměstnanec“
podle § 6 zákona o státní službě a nikoliv „zaměstnanec ve
služebním poměru“ apod.
K čl. I bodu 52 – k § 114 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb.:
Předmětné ustanovení doporučujeme přeformulovat,
neboť je v předložené podobě těžko srozumitelné a ve srovnání
např. s § 33 odst. 1 zákona o státním zastupitelství je i neúplné.
Navrhujeme jej upravit právě v souladu s tímto ustanovením,
které stanoví: „Nevykonává-li právní čekatel čekatelskou praxi
z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo jiné omluvené
nepřítomnosti v práci, započítají se mu tyto doby do doby
čekatelské praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v
každém roce jejího trvání.“. Domníváme se, že i dovětek „v
každém roce jejího trvání“, je nutné zakotvit, neboť odborná
justiční příprava může v určitých případech přesahovat 1 rok.

Částečně vyhověno.
Do ustanovení nebyl zapracován dovětek „v
každém roce jejího trvání“. Odborná příprava
bude zpravidla trvat jeden rok. Pokud se bude
prodlužovat její doba, bude se jednat zejména o
doby mateřské a rodičovské dovolené.

K čl. I bodu 52 – k § 117 odst. 2 písm. a) zákona č. 6/2002 Vyhověno.
Sb.:
Doporučujeme slovo „exekutora“ nahradit legislativně
správným a používaným výrazem „soudního exekutora“.
K čl. I bodu 66 – k § 129 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Předmětným ustanovením dojde k rozšíření pravomoci
Justiční akademie soustavně vzdělávat další osoby (nově zde
mají být zahrnuty policejní orgány). V návaznosti
doporučujeme novelizovat i větu druhou, která by zněla: „Tuto
činnost vykonává Justiční akademie v úzké součinnosti se
soudy, státními zastupitelstvími a policejními orgány tak, aby
co nejlépe odpovídala jejich potřebám.“. Novelizování pouze
věty první považujeme za nesystémové.
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Nevyhověno.
Ustanovení bylo na základě připomínek
přeformulováno. Do ustanovení je vložena nová
věta „Justiční akademie může dále zabezpečit
vzdělávací akce pro osoby, které spolupracují s
justicí, zejména policejní orgány a orgány
sociálně-právní ochrany dětí.“. Nepovažujeme za
nutné novelizovat i druhou část ustanovení.
Primárně tuto činnost bude vykonávat JA i nadále
tak, aby odpovídala potřebám soudu a SZ.
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Vysvětleno.
K čl. IX bodu 3 – k § 61 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb.:
S ohledem na terminologii užívanou zákonem o Na základě
soudnictví ve věcech mládeže i trestním řádem doporučujeme vypuštěna.
stávající znění ustanovení § 61 odst. 2 využít i v jeho
novelizované verzi. Slova, která nahrazují znění původní, by
pak mohla znít např. takto: „Samosoudce soudu pro mládež
přezkoumá obžalobu též z hlediska, zda jsou tu okolnosti
odůvodňující“.
K čl. XII – k přechodnému ustanovení:
Doporučujeme přechodné ustanovení přeformulovat
tak, aby z něj jasně plynulo, že se jedná o zproštění
mlčenlivosti podle zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti.
Nevyhověno.
Nad rámec návrhu:
Doporučujeme zvážit možnost dílčí změny územního
členění justice (zejména na úrovni okresních soudů)
upraveného v příloze zákona o soudech a soudcích tak, aby
mohlo být dosaženo co největší skladebnosti s územně
správním členění veřejné správy, které bude nově upraveno na
základě nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky projednávaného vládního návrhu zákona o územně
správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon
o územně správním členění státu), sněmovní tisk č. 395, u nějž
je plánována účinnost rovněž k 1. lednu 2021.
Připomínky
charakteru:

legislativně

technické

a

formálního
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Připomínky byly uplatněny k bodům, které byly
Obecně:
na základě připomínek z novely vypuštěny.
1. Doporučujeme spojit novelizační body, které upravují Body, které jsou i nadále součástí novely zákona
totožnou věc do jednoho. Je-li například pouze
byly upraveny podle připomínek.
nahrazováno slovo „čekatelé“ slovem „kandidáti“, či
vypouštěna slova „a přísedící“, není nutné změnu členit do
mnoha novelizačních bodů. Při spojení novelizačních bodů
u takto jednoduché úpravy se není nutné obávat ani
znepřehlednění celé novely.
2. Navrhujeme výčty pododstavců stanovit za pomoci
formulace „… až …“ (např. při novém označování
dosavadních písmen).
K čl. I – k úvodní větě zákona č. 6/2002 Sb.:
Upozorňujeme na chybné seřazení novel v úvodní větě.
Konkrétně novely provedené zákonem č. 221/2006 Sb.,
zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem 41/2009 Sb., zákonem
č. 250/2016 Sb., zákonem č. 14/2017 Sb. a zákonem č. 90/2017
Sb. jsou uvedeny na nesprávném místě. Doporučujeme úvodní
větu upravit.
K čl. I bodu 2 – k nadpisu části první zákona č. 6/2002 Sb.:
Navrhujeme v souladu s čl. 30 odst. 3 Legislativních
pravidel vlády slovo „označení“ nahradit slovem „nadpisu“.
Označením jsou slova „část první“.
K čl. I bodům 4 a 5 – k § 30 odst. 2 a 3 zákona č. 6/2002 Sb.:
Jelikož bod 4 upravuje ustanovení § 30 odst. 3 a bod 5
ustanovení § 30 odst. 2, navrhujeme pořadí bodů zaměnit.
K čl. I bodu 6 – k § 31 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.:
Doporučujeme dle čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních
pravidel vlády slova „první věty“ nahradit slovy „věty první“ a
slova „druhá věta“ nahradit slovy „věta druhá“.
Stránka 39 (celkem 160)

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

K čl. I bodu 10 – k § 34 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Navrhujeme slova „se v první větě“ nahradit slovy
„větě první se“ a slova „poslední věta“ nahradit slovy „věta
poslední“, dle čl. 56 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel
vlády.
K čl. I bodu 17 – k § 42e zákona č. 6/2002 Sb.:
Navrhujeme slovo „tomu“ vypustit pro nadbytečnost.
K čl. I bodu 19 – k § 43 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Slovo „slovy“ doporučujeme nahradit slovem
„slovem“.
K čl. I bodu 32 – k § 64 zákona č. 6/2002 Sb.:
Doporučujeme v novelizačním bodě uvést i označení
poznámky pod čarou, tedy za slovo „čarou“ vložit text „č. 2“.
K čl. I bodu 36 – k § 74 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Slova „poslední věta“ navrhujeme nahradit slovy „věta
poslední“.
K čl. I bodu 46 – k části první hlavě II dílu 2 oddílu 6
zákona č. 6/2002 Sb.:
Podle čl. 56 odst. 2 písm. j) Legislativních pravidel
vlády doporučujeme novelizační bod uvést ve znění: „V části
první hlavě II dílu 2 se oddíl 6 včetně nadpisů zrušuje.“.
K čl. I bodu 51 – k § 105b až § 105d zákona č. 6/2002 Sb.:
Doporučujeme za slovo „předseda“ a „místopředseda“
nebo za jejich skloňované mluvnické tvary doplnit chybějící
slovo „soudu“.
K čl. I bodu 51 – k § 109 až 117 zákona č. 6/2002 Sb.:
Stránka 40 (celkem 160)
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Navrhujeme v úvodní části novelizačního bodu slovo
„nadpisu“ nahradit slovem „nadpisů“.
K čl. I bodu 52 – k § 117 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
V úvodní části ustanovení navrhujeme slovo „justiční“
nahradit slovem „justičního“.
K čl. I bodu 56 – k § 123 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.:
Doporučujeme doplnit označení poznámky pod čarou,
která má být zrušena, tedy za slovo „čarou“ vložit text „č. 8“.
K čl. I bodu 57 – k § 126 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/2002
Sb.:
Dle čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády
navrhujeme slovo „písmenu“ nahradit textem „písm.“.
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 63
k § 127 odst. 1 písm. a) zákona o soudech a soudcích.
K čl. I bodu 59 – k § 126 odst. 1 písm. f) zákona č. 6/2002
Sb.:
Doporučujeme slovo „nahrazují“ nahradit slovem
„nahrazuje“.
K čl. I bodu 66 – k § 129 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
1. Navrhujeme před slova „a policejních“ vložit chybějící
čárku. Pokud by tato změna nebyla provedena, je nutné
změnit skloňování a vložit slova „a v policejních
orgánech“.
2. V návaznosti doporučujeme ve zvláštní části důvodové
zprávy k tomuto novelizačnímu bodu slovo „policisté“
nahradit slovy „příslušníci v policejních orgánech“.
K čl. II – k přechodným ustanovením:
1. V bodě 1 slovo „jmenování“ doporučujeme nahradit
Stránka 41 (celkem 160)
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slovem „jmenovaní“.
2. Doporučujeme vypustit body 1 a 5 přechodných
ustanovení. Skutečnost, že funkcionáři soudů a soudci
jmenovaní do funkce po nabytí účinnosti tohoto zákona
musí splňovat podmínky/předpoklady pro výkon této
funkce podle tohoto zákona, dle našeho názoru plyne
z obecných právních pravidel a není nutné tyto situace
upravovat v přechodných ustanoveních.
K čl. III bodu 2 – k § 12 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb.:
Podle čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel
vlády se v závěru bodu novely uvede na samostatném řádku
nové značení dosavadních odstavců. Doporučujeme v tomto
smyslu novelizační bod upravit.
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. III bodu
23 k § 181 odst. 1 trestního řádu, k čl. III bodu 57 k § 231 odst.
2 trestního řádu, k čl. III bodům 71 a 73 k § 314c odst. 2 a 3
trestního řádu, k čl. IX bodu 5 k § 62 odst. 2 zákona o
soudnictví ve věcech mládeže.
K čl. III bodu 25 – k § 182 zákona č. 141/1961 Sb.:
Navrhujeme slovo „počne“ nahradit slovem „začne“.
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. III bodu
63 k § 280 odst. 4 trestního řádu a k čl. XIV k § 121 odst. 1
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
K čl. III bodu 26 – k § 185 a násl. zákona č. 141/1961 Sb.:
Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve
znění: „V části třetí nadpisu hlavy dvanácté …“.
K čl. III bodu 27 – k § 185 zákona č. 141/1961 Sb.:
Doporučujeme upravit styl formátování navrhovaného §
185.
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2. Nevyhověno.
Považujeme za vhodné výslovně zakotvit tuto
úpravu, i když lze souhlasit s tím, že by pravidlo
již mohlo vyplývat z obecných zásad.
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K čl. III bodu 29 – k § 187 zákona č. 141/1961 Sb.:
Navrhujeme slovo „nevydá“ nahradit slovem „nevydáli“.
K čl. III bodu 46 – k § 204 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb.:
Upozorňujeme, že po pouhém vypuštění slova
„usnesením“ nedává ustanovení smysl. Domníváme se, že
předmětem zrušení mělo být slovo „senátu“, popř. „usnesením
senátu“.
K čl. III bodu 59 – k § 238 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.:
V zájmu zachování pojmosloví, které trestní řád
používá, doporučujeme slova „při řízení veřejného zasedání“
nahradit slovy „při veřejném zasedání“.
K čl. III bodu 66 – k části třetí hlavě dvacáté nadpisu
oddílu pátého zákona č. 141/1961 Sb.:
Doporučujeme úvodní část ustanovení uvést ve znění:
„V části třetí hlavě dvacáté nadpis oddílu pátého zní:“.
K čl. III bodu 80 – k § 314s odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.:
Navrhujeme namísto formulace „se text … nahrazuje
textem …“ využít slovní spojení „se slova … nahrazují slovy
…“, dle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.
K čl. IV bodu 2 – k § 14 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb.:
Doporučujeme uvést novelizační bod ve znění: „V § 14
odst. 4 se slovo „(přísedícího)“ zrušuje.“. Tím budou
postihnuty obě změny, neboť se jedná o totožné slovo.
Tuto připomínku obdobně vtahujeme i k čl. IV bodu 4 k
§ 15 odst. 2 občanského soudního řádu.
K čl. VII – k zákonu č. 236/1995 Sb.:
V souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády
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doporučujeme tuto změnu vyjádřit následujícím způsobem: „V
§ 28 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 236/1995 Sb., … , se slovo
„senáty“ nahrazuje slovem „soudci“.“.
K čl. VIII – k § 18 písm. a) zákona č. 219/2000 Sb.:
Doporučujeme zaměnit pořadí novel zákona o majetku
České republiky a jejím zastupování v právních vztazích
provedených zákonem č. 135/2016 Sb. a zákonem č. 185/2016
Sb.
K čl. IX bodu 5 – k § 62 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb.:
Navrhujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“.
K čl. X – k § 68 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb.:
Doporučujeme revidovat pořadí zákonů ve výčtu novel,
neboť mnohé z nich nejsou v předložené podobě citovány na
správném místě.
K čl. XI – k § 63 odst. 3 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.:
1. Upozorňujeme, že novely zákona o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti provedené
zákonem č. 204/2015 Sb. a zákonem č. 135/2016 Sb. jsou
umístěny ve výčtu novel na nesprávném místě,
doporučujeme výčet novel upravit.
2. Navrhujeme slova „se za slovy „písmenu g)“ zrušuje čárka
a nahrazuje slovem „a“…“ nahradit slovy „se čárka za
slovy „písmenu g)“ nahrazuje slovem „a“…“, dle čl. 57
odst. 3 Legislativních pravidel vlády.
K čl. XIII – k § 201 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.:
Navrhujeme závěrečnou část předmětného článku uvést
ve znění: „se čárka za slovy „Senátu Parlamentu“ nahrazuje
slovem „nebo“ a slova „nebo přísedícího“ se zrušují.“, viz
čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.
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K čl. XIV – k úvodní větě zákona č. 104/2013 Sb.:
Upozorňujeme, že je do výčtu novel nezbytné doplnit
novelu provedenou zákonem č. 111/2019 Sb.
K čl. XIV k bodům 1 a 2 – k 101 odst. 2 a § 206 odst. 2
zákona č. 104/2013 Sb.:
Nevidíme důvod, proč ustanovení, která jsou měněna
bodem 2, nejsou zařazena do bodu 1. Slovo „svobody“ zůstává
zachováno a mění se pouze slova „předseda senátu“.
K platnému znění:
Doporučujeme v materiálu, který obsahuje platné znění
zákonů s vyznačením navrhovaných změn, uvést stávající §
109 až 117, nikoli pouze jejich navrhované znění.
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k dalším
ustanovením, např. k § 123 odst. 1 písm. f) zákona o soudech a
soudcích.
Ministerstvo zahraničních K bodu 52, § 117 odst. 2 písm. b) návrhu zákona
věcí
Podle § 117 odst. 2 písm. b) návrhu se mohou do výběrového
řízení na funkci soudce hlásit rovněž osoby, které vykonávaly
právní praxi ve služebním poměru v oboru legislativa a právní
činnost ve 13. a vyšší platové třídě po dobu 15 let, a to bez
jinak povinné jednoleté praxe justičního kandidáta. Z dikce
ustanovení však nevyplývá, jakým způsobem se bude
započítávat praxe před nabytím účinnosti zákona o státní
službě (1. července 2015), kdy obory služby neexistovaly.
S ohledem na výše uvedené se navrhuje doplnění návrhu o větu
např. ve smyslu „Do této praxe se započítává rovněž výkon
právní praxe ve státní správě před 1. červencem 2015 ve 13. a
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Vysvětleno.
Možnost vstupu úředníků do výběrového řízení (a
k odborné justiční zkoušce) byla na základě
připomínek vypuštěna.
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vyšší platové třídě s náplní práce, která odpovídá stávajícímu
oboru služby legislativa a právní činnost“. Případně lze
obdobný text uvést v rámci přechodných ustanovení k návrhu
zákona. Vyjasnění lze každopádně považovat za nezbytné, aby
bylo zřejmé, že k použití ustanovení § 117 odst. 2 písm. b)
může dojít dříve, než za 15 let od účinnosti služebního zákona,
tedy v roce 2030. Do důvodové zprávy pak lze pro úplnost
výslovně uvést, že se bude typicky jednat o situace, kdy
dotčená osoba vykonávala právní praxi ve státní správě na
pozici, pro kterou je po nabytí účinnosti služebního zákona
stanoven obor služby legislativa a právní činnost.
Ministerstvo zdravotnictví Doporučující připomínky:
1. Doporučujeme, aby bod 2 zněl: „V nadpisu části první se
slovo „, přísedící“ zrušuje“. Dle čl. 30 odst. 3 legislativních
pravidel vlády mají části vždy nadpisy. Slovo „označení“ se
vztahuje k číselnému označení.
2. S ohledem na úpravu provedenou bodem 10 (vypuštění
přísedících jako osob vykonávajících rozhodovací činnost
okresního soudu) doporučujeme v bodě 12 odstavec 2 pro
nadbytečnost vypustit, spolu s tím by pak mělo být i zrušeno
označení navrhovaného odstavce 1 v témže paragrafu.
3. V části první doporučujeme uvést bod 46 v souladu s čl. 56
odst. 2 písm. j) legislativních pravidel, tedy ve znění: „V části
první hlavě II dílu 2 se oddíl 6 včetně nadpisu zrušuje.“.
4. V části první doporučujeme (i s přihlédnutím k platnému
znění) bod 49 uvést do souladu s čl. 56 odst. 2 písm. a)
legislativních pravidel ve znění „49. § 101 se včetně nadpisu
zrušuje.“.
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Vysvětleno.
Připomínky byly uplatněny k bodům, které byly
na základě připomínek z novely vypuštěny.
Body, které jsou i nadále součástí novely zákona
byly upraveny podle připomínek.
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5. V části první doporučujeme v bodě 52 slovo „nadpisu“
nahradit slovem „nadpisů“.
6. V části první doporučujeme v bodě 52 (§ 117 odst. 2) slovo
„justiční“ nahradit slovem „justičního“, dle všeho se nemá
jednat o odbornou přípravu justiční, ale o odbornou přípravu
justičního kandidáta.
7. K části první (bod 52, § 117) – Doporučujeme zvážit
a) navrhovanou dobu pro možnost absolvovat odbornou
přípravu justičního kandidáta a
b) stanovení doby mající stejné účinky jako odborná příprava
justičního kandidáta.
Ad a): Je otázkou, zda-li absolvování odborné justiční
přípravy v době nejpozději 5 let před podáním přihlášky do
výběrového řízení na funkci soudce je vhodným řešením,
pokud mezi dobou absolvování přípravy a přihlášením uplyne
doba např. 2, 3, 4 či téměř 5 let, po kterou absolvent odborné
justiční přípravy (dle všeho) nemusí ani vykonávat žádnou
právnickou profesi. Je tedy na snadě zamyšlení nad tím, zda-li
je takto dlouhé období ospravedlnitelné ve vztahu k zajištění
náležité odborné úrovně uchazeče o funkci soudce.
Ad b): Odborná příprava justičního kandidáta má dle návrhu
trvat jeden rok. Podle § 117 odst. 1 je možné do 5 let od jejího
absolvování přihlásit se (bez dalšího) do výběrového řízení na
funkci soudce. Osobám vykonávajícím funkci advokáta,
státního zástupce či exekutora se přiznají účinky absolvované
odborné justiční přípravy po té, co vykonávají svou funkci 10
let. U odborníků ve státní správě (kteří splní návrhem
stanovení podmínky (obor služby, třída) pak po 15 letech. U
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7. Nevyhověno.
Úpravu doby jsme zvážili, naopak délka 5 let byla
předmětem
připomínek
jako
nadbytečně
limitující.
Praxe advokáta a dalších nemá nahrazovat
přípravu justičního čekatele. Nejedná se o rovnici
1 rok přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii.
U kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
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obou skupin doporučujeme zvážit zkrácení těchto dob, a to i
s ohledem na revizi doby (5 let), v rámci které se lze přihlásit
po absolvování odborné justiční přípravy k výběrovému řízení
na funkci soudce. Takto stanovené podmínky totiž do značné
míry
popřou
v odůvodnění
avizovanou
snahu
o „obohacení“ justiční soustavy touto cestou.

možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.

8. V části druhé doporučujeme v bodě 15 slovo „slovy“
nahradit slovem „slovo“, náhrada slov se totiž děje slovem,
nikoliv slovy.
9. V části druhé doporučujeme v bodě 46 nezrušit jen slovo
„usnesením“, nýbrž i následující slovo „senátu“. Novelizační
bod by pak zněl „V § 204 odst. 2 se slova „usnesením senátu“
zrušují.“. Úpravu doporučujeme provést i v platném znění
s vyznačením změn.
Ministerstvo zemědělství

Doporučující připomínky:
1. Obecně:
Doporučujeme zvážit vypuštění části návrhu týkající
se zrušení přísedících, neboť se jedná o poměrně zásadní
změnu systému, k níž neproběhla dostatečně široká
odborná diskuse.
2. K Čl. I k bodu 33
Doporučujeme novelizační bod uvést ve tvaru „§ 65 a 66
se zrušují“
3. K Čl. I k bodu 36
Doporučujeme novelizační bod uvést ve tvaru „V § 74
odst. 2 se věta poslední zrušuje“.
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1. Částečně vyhověno.
Přísedící budou v pracovněprávních věcech
zachováni. U trestních věcí bude jejich působení
také zachováno, avšak bude zúženo podle
výsledku diskuze rekodifikační komise k novému
trestnímu řádu, kde dostatečně široká odborná
diskuze již proběhla.
V souvislosti s vypuštěním části o přísedících
z části změny zákony o soudech a soudcích jsou
legislativně technické připomínky nerelevantní.
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4. K Čl. I k bodu 48
Doporučujeme novelizační bod uvést ve tvaru „§ 96 až 98
se včetně nadpisu zrušují“.
5. K Čl. I k bodu 51
Doporučujeme nově navrhovaný § 105a uvést do souladu
s důvodovou zprávou, tedy doplnit, že nesmí funkci
vykonávat opakovaně bezprostředně po sobě. Dále
navrhujeme zvážit, zda výslovně nezakázat, jak doporučuje
odůvodnění návrhu, opakovanou výměnu na pozicích
předsedy a místopředsedy soudu.

5. Částečně vyhověno.
V návrhu bylo ustanovení § 105a zpřesněno.
Nedomníváme se, že je nutné tuto otázku
legislativně upravovat.

S ohledem na problematiku tzv. malých soudů lze zvážit,
zda by pro soudy s konkrétně uvedeným počtem soudců
nemohla být stanovena výjimka umožňující jedno
opakování
výkonu
funkce
předsedy
(případně místopředsedy) soudu.

U předsedů a místopředsedů okresních soudů je
nově umožněno opakování u jiného soudu téhož
stupně, a to právě s ohledem na malé soudy.

K § 105b odst. 3
Doporučujeme zvážit, zda je nutné, aby soudní funkcionář
znovu absolvoval „odborný vzdělávací program", pokud
např. bezprostředně po výkonu funkce místopředsedy
soudu bude jmenován předsedou soudu.

Vysvětleno.
Pokud funkcionář v minulosti kurz absolvoval,
není nutné, aby jím znovu procházel.

6. K Čl. I k bodu 59
Doporučujeme slovo
„nahrazuje“.

„nahrazují“

nahradit
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slovem
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7. K Čl. III k bodu 25
Doporučujeme slovo „počne“ nahradit slovem vhodnějším.
8. K Čl. III k bodu 27
Doporučujeme § 185 rozčlenit na odstavce nebo písmena,
neboť obsahuje mnoho textu, který činí toto ustanovení
nepřehledným.
Současně doporučujeme text zarovnat do bloku.
V této souvislosti upozorňujeme, že každá část návrhu
vykazuje odlišné formátování. Doporučujeme sjednotit.
9. K Čl. XIV k bodu 3
Doporučujeme slovo „počne“ nahradit slovem vhodnějším.
Ministerstvo
životního
prostředí
Úřad vlády – Kabinet
vedoucího Úřadu vlády
Úřad vlády - Kabinet
ministra pro lidská práva
Úřad vlády - Odbor
kompatibility

Bez připomínek.
Bez připomínek.
Bez připomínek.
Po stránce formální:

Srovnávací tabulky byly do návrhu doplněny.

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se
vykazování slučitelnosti s právem EU, 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

S ohledem na zachování institut přísedících je
rozsah změn menší a již se netýká všech
uvedených bodů (část třetí a část jedenáctá byly
vypuštěny, v rámci části první došlo k vypuštění
bodu 24).
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unii, v platném znění.
Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v
současnosti vykazována jako implementační vůči směrnicím ve
srovnávacích tabulkách (viz níže). Je-li návrhem do těchto
implementačních ustanovení zasahováno, je povinností
předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle
čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). Změny textu v
tomto případě nejsou vždy významné pro účely implementace,
ale text ve starších verzích srovnávacích tabulek nebude
odpovídat novelizovanému znění. K dotčeným ustanovením
předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést místo celého
textu novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo
návrhu. Požadujeme doplnit. Konkrétně se jedná o ustanovení
v těchto novelizačních bodech:
-

Část první, body: 24., 42., 56., 66., 69., 70.,
Část druhá, body: 1., 2., 8., 14., 15., 18., 30., 35., 40.,
42., 43., 46., 48., 56., 57., 77.,
Část třetí, body: 21., 22.,
Část jedenáctá, bod 1.

Po stránce materiální:

Relevantní směrnice byly do návrhu doplněny.

Předkladatel v předkládací zprávě uvádí, že „cílem novely
zákona o soudech a soudcích je zavedení jednotného a
transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů,
stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a
revize
institutu
přísedících
v pracovněprávních
a
trestněprávních řízeních.“
V rámci důvodové zprávy předkladatel dále uvedl, že
„problematika upravená novelou zákona o soudech a soudcích
v současnosti není upravena právními předpisy Evropské unie,
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nýbrž je ponechána národní úpravě.“
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:
Ač dle předkladatele není problematika předkládaného návrhu
upravena právem EU, dotýká se níže uvedených předpisů EU,
které měl předkladatel zohlednit v důvodové zprávě návrhu:
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne
5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí
a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání
a povolání (přepracované znění),
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze
dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním
řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu
a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci
s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení
osobní svobody,
• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze
dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a
obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich
neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.
Připomínky a případné návrhy změn:
K bodu 52., Části první (původní § 112 odst. 3 a § 113 odst. 2 Vyhověno.
zákona o soudech a soudcích)
Ustanovení odpovídající původnímu § 112 odst. 3
Předkladatel novelizačním bodem 52. zavádí nové znění a § 113 odst. 2 bylo do zákona doplněno.
ustanovení § 109 až 117 včetně nadpisu. V rámci této změny
však nezohlednil dříve vykázaná implementační ustanovení §
112 odst. 3 a § 113 odst. 2., a je nutné zde upozornit na
neúplné provedení požadavků vyplývajících z práva EU.
Stránka 52 (celkem 160)
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Jestliže předkladatel ruší či mění ustanovení zákona, která byla
již dříve vykázána jako implementační, musí být zajištěno, že
nebude snížena dosavadní míra implementace (viz čl. 15 odst.
2 Metodických pokynů). Ustanovení § 112 odst. 3 bylo
vykázáno jako transpoziční ke směrnici 2006/54/ES – v tomto
případě nicméně připouštíme, že se jedná o pouhou provazbu,
neboť požadavky směrnice 2006/54/ES byly transponovány
jinde. V případě původního § 113 odst. 2 se jedná již o věcnou
transpozici čl. 9 odst. 1 směrnice (EU) 2016/943, která by měla
mít v zákoně o soudech a soudcích dostatečný odraz.
Jednoduché vypuštění či změna textace ustanovení zákona bez
vyjasnění, kde jinde se požadavky směrnic odrazí, není správné
(resp. nezajišťuje úplné pokrytí požadavků směrnic).
Uvedenými změnami tedy po formální stránce dojde ke snížení
dosavadní míry implementace, neboť nebudou vykázána jiná
ustanovení, která by návrhem způsobený deficit v
implementačních ustanoveních nahradila. Pro zajištění řádné
implementace je požadujeme návrhem do právního řádu České
republiky provést nebo vysvětlit, kde v právním řádu se tato
pravidla již vyskytují a dle příslušných změn vykázat tato
ustanovení jako implementační a upravit srovnávací tabulky.
To se týká zejména směrnice (EU) 2016/943.

V návaznosti na zachování institutu přísedících
K bodu 27. a 28., Části druhé (§ 185 a původní § 186 písm. e) byla vypuštěna změna těchto ustanovení.
trestního řádu)
Obdobně jako v předcházející připomínce, předkladatel ruší
ustanovení § 186, kdy písm. e) daného ustanovení bylo již
dříve vykázáno jako implementační, a to ke směrnici
2013/48/EU. I zde je nutné upozornit na neúplné provedení
požadavků vyplývajících z práva EU, tedy jestliže předkladatel
ruší či mění ustanovení zákona, která byla již dříve vykázána
jako implementační, musí být zajištěno, že nebude snížena
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dosavadní míra implementace (viz čl. 15 odst. 2 Metodických
pokynů). V tomto případě sice předkladatel přebírá obsah
rušeného § 186 do nového znění § 185, avšak pouze obecným
způsobem, čímž vznikají otazníky ohledně dostatečného
provedení směrnice. Směrnice 2013/48/EU se týká práva
přístup k obhájci v trestním řízení, které bylo zohledněno
v rušeném § 186 písm. e) například přímo odkazem na
ustanovení zajišťující právo obhajoby, což v novém znění §
185 již předkladatel nepřevzal.
Jednoduché vypuštění či změna textace ustanovení zákona bez
vyjasnění, kde jinde se požadavky směrnic odrazí, není správné
(resp. nezajišťuje úplné pokrytí požadavků směrnic).
Uvedenými změnami tedy po formální stránce dojde ke snížení
dosavadní míry implementace, neboť nebudou vykázána jiná
ustanovení, která by návrhem způsobený deficit v
implementačních ustanoveních nahradila. Pro zajištění řádné
implementace je požadujeme návrh doplnit, vykázat dané
ustanovení jako implementační a upravit srovnávací tabulku.
Závěr:
Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný. Po
zapracování připomínek bude plně slučitelný.
Nad rámec posuzování slučitelnosti:
K bodu 4. a 5., Části první (§ 30 odst. 2 a 3 zákona o soudech a
soudcích)
Body 4. a 5. návrhu nejdou chronologicky za sebou, kdy se
novelizační bod 5. vztahuje k ustanovení § 30 odst. 2, přestože
předcházející novelizační bod 4. se vztahuje k § 30 odst. 3.
Doporučujeme upravit.
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Asociace krajů České Bez připomínek.
republiky
Česká advokátní komora
K čl. I
K bodu 52
K § 110 odst. 3 – Návrh zákona v citovaném ustanovení
pracuje s principem započitatelnosti určité právní praxe získané
podle jiných zákonů jako právní praxe podle § 110 odst. 2
návrhu zákona, tj. právní praxe, jejíž získání je podmínkou
výkonu funkce asistenta soudce. V této souvislosti bychom rádi
upozornili, že v průběhu doby došlo ke značné inflaci
navzájem započitatelných praxí dle jednotlivých zákonů
upravující jednotlivé právnické profese.
Např. podle § 6 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, se za právní praxi advokátního
koncipienta pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního
zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního
čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele,
právního čekatele státního zastupitelství, notářského kandidáta
a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta
a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu,
asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu
anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta Veřejného
ochránce práv, asistenta soudce a asistenta státního zástupce,
činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal
vysokoškolské vzdělání v oboru právo požadované podle § 37
odst. 1 písm. b), a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů
obecně závazných právních předpisů a činnost zaměstnance
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který
jedná v řízeních před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími
soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech uvedených
v § 16 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Podle § 9 odst. 2 exekučního řádu platí, že Ministerstvo
spravedlnosti započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce,
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soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora,
advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce,
asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního
čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského
koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního
zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka.
Podle § 7 odst. 2 notářského řádu dále platí, že notářskou praxí
se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského
koncipienta podle tohoto zákona a praxe státního notáře a
notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské
praxe Notářská komora České republiky (dále jen „Komora“)
započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce,
advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce
Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo
Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,
exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce,
asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce,
právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního
zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského
koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka,
činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti (dále jen
„ministerstvo“), který získal vysokoškolské vzdělání v rámci
magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké
škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně
závazných právních předpisů.
S ohledem na výše uvedené jsme přesvědčeni, že novelizace
zákona o soudech a soudcích přímo vybízí ke sjednocení
vzájemné započitatelnosti jednotlivých právních praxí, neboť
je zjevné, že katalog těchto právních praxí se v průběhu doby
rozšiřoval podle okamžité potřeby té či oné profese, a to
navzdory tomu, že vzájemná uznatelnost právních praxí ze
zákona má zaručit odpovídající (a přiléhavou) míru přípravy na
ty profese, které jsou navzájem propojené (tj. zejména funkci
soudce, státního zástupce, notáře, advokáta a soudního
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exekutora). Vtahování dalších a dalších praxí do systematiky
vzájemné započitatelnosti v rámci logické prostupnosti
justičních právních profesí v širším slova smyslu vede
k nepotřebné fragmentaci, která je v systému přípravy na
budoucí profesi v oblasti justice absolutně nežádoucí.
Navrhujeme proto, aby předkladatel sjednotil vzájemně
započitatelné právní praxe tak, aby byl systém jednotný a
nevykazoval nežádoucí odchylky pro jednotlivé profese. V této
souvislosti si dovolujeme vyjádřit pochybnosti o tom, zda
činnost zaměstnance ve služebním poměru v oboru služby
legislativa a právní činnost zařazeného ve 13. a vyšší platové
třídě je skutečně právní praxí srovnatelnou s aplikací práva, tak
jak ji v sobě zahrnuje např. právní praxe advokátního
koncipienta. Domníváme se, že bez ohledu na pracovní náplň
jednotlivých státních zaměstnanců ve služebním poměru nelze
jejich činnost považovat za tak široce koncipovanou, aby
mohla nahradit potřebné zkušenosti a dovednosti získané praxí
napříč jednotlivými obory práva (viz vymezení jednotlivých
ústředních orgánů státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, které
dokresluje úzkou vyhraněnost předmětu činnosti zaměstnanců
příslušných úřadů).
K § 117 – Podle návrhu zákona je předpokladem pro přihlášení
do výběrového řízení na funkci soudce absolvování odborné
přípravy justičního kandidáta v posledních 5 letech
předcházejících okamžiku podání přihlášky do výběrového
řízení. Podle § 114 návrhu zákona přitom platí, že odborná
příprava justičního kandidáta trvá 1 rok. Na druhou stranu však
§ 117 odst. 2 písm. a) návrhu stanoví, že stejné účinky jako
odborná příprava justičního kandidáta má výkon funkce
státního zástupce, praxe advokáta, notáře a exekutora po dobu
10 let. Návrh tak představuje výrazný nepoměr z hlediska
délky praxe pro případ, že daný uchazeč o funkci soudce
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přichází z pozice justičního kandidáta a pro případ, že uchazeč
přichází z jiné právnické profese (jejichž praxe jsou nicméně
navzájem započitatelné, a to včetně funkce soudce nebo soudce
Ústavního soudce – viz připomínka výše k § 110 odst. 3
návrhu). Jsme přesvědčeni, že rozdíl devíti let mezi oběma
případy je neopodstatněný. Nelze si představit, že dovednosti,
které uchazeč získá v pozici justičního kandidáta během
jednoho roku, získá praktikující státní zástupce, notář, advokát
nebo soudní exekutor až po deseti letech činnosti. Domníváme
se proto, že substituční doba 5 let je zcela postačující, byť by
bylo možno přemýšlet i o době ještě kratší.
Navrhujeme proto následující znění § 117 odst. 2 písm. a)
návrhu zákona:

Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout. Jedná se o „boční vstup“,
který by měl být vyhrazen pro výjimečné případy.
Délka praxe, která by měla umožnit tzv. „boční
vstup“ do justice, aniž by kandidát na funkci
soudce musel absolvovat odbornou přípravu u
některého ze soudů, byla opakovaně zvažována.
Na základě připomínkového řízení byla z návrhu
vypuštěna možnost vstupu odborníků ze státní
správy. Naopak na základě připomínek byla do
„a) výkon funkce státního zástupce, praxe advokáta, notáře a návrhu zapracována možnost vstupu odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
exekutora po dobu 5 let.“.
Tato připomínka je zásadní
titul docent nebo profesor.
Nad rámec návrhu zákona
Podle § 7 odst. 2 zákona o soudech a soudcích platí, že „každý Nevyhověno.
je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí,
Obsah novely je vymezen, připomínka směřuje
které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle
odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, nad rámec zákona.
advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda
příslušného soudu jinak.“ Navzdory poslední novelizaci tohoto
ustanovení z roku 2011 (provedené zákonem č. 215/2011 Sb.)
zaznamenává Česká advokátní komora v průběhu doby četné
stížnosti advokátů na nedůstojné prohlídky prováděné
příslušníky Justiční stráže při vstupu do soudních budov.
Navrhujeme proto upravit § 7 odst. 2 zákona tak, aby tyto
prohlídky mohly i nadále sloužit k zajištění maximální možné
bezpečnosti prostor, kde dochází k výkonu soudní moci, avšak
při respektování důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Za
tímto účelem navrhujeme následující změnu zákona:
x. V § 7 odst. 2 se za slova „nestanoví-li předseda příslušného
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soudu“ vkládají
případech“.
Exekutorská komora

slova

„v

jednotlivých

odůvodněných

K § 105c odst. 2 a 5 – určení osoby, která vyhlašuje výběrové Vyhověno.
řízení, by mělo být určeno jednoznačně ke každému stupni
soudní soustavy přímo v zákoně a nikoliv v prováděcím
předpisu
K § 105d – složení výběrové komise by mělo být určeno Vyhověno.
jednoznačně ke každému stupni soudní soustavy přímo
v zákoně a nikoliv v prováděcím předpisu
Nevyhověno.
K § 110 k odst. 2 a 3 – je-li nezbytný 1 roku výkon funkce Právě na případy uvedené EK míří možné další
asistenta soudce z celkových 3 let výkonu právní praxe, měl by uznání praxe. Standardně se bez omezení započítá
předkladatel přehodnotit jednoroční lhůtu uvedenou ve větě
praxe vyjmenovaných profesí. U dalších
poslední odst. 3 anebo výčet funkcí, které se do právní praxe
započítávají zcela, jejichž výčet není dostatečně odůvodněn považujeme za nutné je podrobit testu, zda při
(náplň výkonu těchto funkcí se zásadě liší, stejně tak i výkonu právní praxe asistent získal zkušenosti
předpoklady pro výkon těchto funkcí). Stejně tak není potřebné pro výkon soudcovské funkce.
dostatečně odůvodněno vynechání některých jiných
právnických „činností“ – např. právníci působící v územní,
profesní či zájmové samosprávě, ve strukturách Policie ČR aj.
Vyhověno.
Navrhujeme proto rozšířit katalog právnických činností,
jejichž činnost se považuje za výkon právní praxe anebo Prodloužení doby možné zápočtu další praxe na 2
umožnit ministerstvu s přihlédnutím ke konkrétním roky.
okolnostem započíst výkon jiné právnické činnosti až
v rozsahu 2 let (jako doplněk k povinné roční lhůtě na
pozici asistenta soudce).
Kladení formálních bariér pro připuštění k justiční zkoušce
totiž nedává smysl, neboť i sebelépe nastavená bariéra může
vést k tomu, že odradí případné vysoce kvalitní zájemce o práci
v justici, kteří z rozličných důvodů nemají či neměli zájem o
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práci na pozici asistenta soudce (ekonomické, zdravotní,
sociální, rodinné aj.). Stejně tak tento typ bariér vede
k formálnímu zaměstnávání na privilegovaných pozicích. To,
zda výkon určité jiné právnické činnosti byl kvalitní přípravou
pro justiční zkoušku, se ukáže zejména při samotné justiční
zkoušce. Nadužívání přihlašování k justiční zkoušce lze
regulovat vhodně nastaveným poplatkem.
K § 111 – stejné připomínky jako k § 110. Není věcného
důvodu, proč nerozšířit výčet osob mimo justiční strukturu,
které mohou skládat justiční zkoušku
Např. není zřejmé, proč by exekutorský koncipient nemohl být
připuštěn k justiční zkoušce (chce-l ji konati, např. nechce-li
konat exekutorskou zkoušku např. z důvodu termínových kolizí,
nákladovosti, budoucí zaměření atp.), aniž by byl formálně
zaměstnán na pozici asistenta soudce. V dalším lze odkázat na
argumentaci výše – justice se tímto zapouzdřuje a zbytečně
může přicházet o odborníky z různých oblastí, kteří doposud
z legitimních důvodů nechtěli působit v justici.

Ministerstvo naopak nevidí věcný důvod, proč
připustit exekutorské koncipienty k odborné
justiční zkoušce, když přesně pro tuto skupinu
osob existuje profesní odborná zkouška, která je
srovnatelná s odbornou justiční zkouškou. Justiční
zkouška by neměla rozhodně sloužit jako
náhradní zkouška pro jiné profese, z důvodu
vhodnosti termínů nebo dokonce z důvodu
neexistence poplatku za zkoušku.

V návaznosti na připomínky bude přístup
Navrhujeme proto rozšířit katalog osob mimo justiční k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
struktury, které mohou být připuštěni k justiční zkoušce (§ možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
110 odst. 3 a jiné), a/nebo dát ministerstvu možnost ve asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
výjimečných případech připustit i osobu odlišnou po
posouzení konkrétního případu.
K § 117 – obdobné připomínky jako k § 110 a § 111. Není Praxe exekutora nemá nahrazovat přípravu
věcného důvodu, proč zásadním způsobem znevýhodňovat justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe exekutora. U
osoby stojící mimo justiční struktury.
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
Není dostatečně odůvodněno, z jakého důvodu je např. seznámili s chodem justice a osvojili si
odborná justiční příprava v trvání 1 (!) roku rovnocenná
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s výkonem funkce exekutora v trvání 10 (!) let. Takový dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
nepoměr je zarážející a nedává dobrého smyslu.
to i u exekutorů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
V případě státních zástupců, notářů a exekutorů (tedy osob,
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
které již prošly výběrovým řízení, do kterého ingeruje
významně ministerstvo spravedlnosti) by měla postačovat lhůta zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout. Jedná se o „boční vstup“,
výrazně kratší.
který by měl být vyhrazen pro výjimečné případy.
Návrh naprosto ignoruje exekutorské (i notářské) kandidáty, Délka praxe, která by měla umožnit tzv. „boční
tedy osoby splňující podmínky pro jmenování, kteří vstup“ do justice, aniž by kandidát na funkci
z rozličných důvodů neuspěly či se neúčastnili žádného soudce musel absolvovat odbornou přípravu u
výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu. Tito by
některého ze soudů, byla opakovaně zvažována.
mohli kdykoliv vykonávat pozici advokáta, jsou tedy v tomto
Na základě připomínkového řízení byla z návrhu
ohledu ve zcela srovnatelné pozici.
vypuštěna možnost vstupu odborníků ze státní
Navrhujeme proto v odst. 2 písm. a) u soudních exekutorů, správy. Naopak na základě připomínek byla do
státních zástupců a notářů stanovit lhůtu stejnou jako u návrhu zapracována možnost vstupu odborníků
justičních kandidátů či lhůtu max. dvojnásobnou. V odst. 2 z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
pak vyčlenit advokáty do samostatného písmene a přiřadit titul docent nebo profesor. Pokud se chce soudní
k ním exekutorské a notářské kandidáty a stanovit lhůtu
exekutor stát po jednom roce výkonu funkce
výrazně kratší než 10 let, např. tří až pětiletou. Popř.
doplnit možnost při Justiční akademii si doplnit stávající exekutora soudcem, musí projít přípravou na
pozici justičního kandidáta.
praxi a umožnit tak zkrácení lhůty.
Do odst. 2 písm. b) pak navrhujeme zařadit i jiné
srovnatelné právnické činnosti (k tomu viz připomínky k §
110) a/nebo umožnit ministerstvu ve výjimečných
případech připustit i osobu vykonávající jinou právnickou
činnosti. Současně stanovit kratší lhůtu, např. pěti až
desetiletou. Popř. doplnit možnost při Justiční akademii si
doplnit stávající praxi a umožnit tak zkrácení lhůty.
Ideově lze odkázat odůvodnění shora – předkládající návrh
povede k zapouzdření systému justice a nijak v dohledné době
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neokysličí justiční struktury odborníky z jiných profesí. To,
zda dosavadní právní praxe byla dostatečná, se zejména má
ukázat při výběrovém řízení. Selekci formou administrativních
bariér považujeme za nerozumnou.
Závěrem

Návrh byl intenzivně diskutován se zástupci
S ohledem návrh významně mění dosavadní praxi justiční justici, jelikož se mění způsob justiční východy.
výchovy, doporučujeme vše předem podrobně konzultovat se
zástupci justičních povolání.
Magistrát hlavního města Bez připomínek.
Prahy
Kancelář
veřejné OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
Zákonná povinnost zveřejňovat soudní rozhodnutí
ochránkyně práv
V rámci mého šetření sp. zn. 4292/2015/VOP/JHO 1
týkajícího se zveřejňování soudních rozhodnutí ve veřejně
přístupné online databázi mi ministr spravedlnosti JUDr.
Jan Kněžínek, Ph.D., na počátku roku 2019 přislíbil, že
při změně zákona o soudech a soudcích předložené na jaře
tohoto roku zavede zákonnou povinnost soudů zveřejňovat
svá rozhodnutí. 2 Předložený návrh však uvedenou
povinnost neobsahuje (zveřejňování se vůbec nevěnuje).
Zavedení zákonné povinnosti soudů zveřejňovat rozhodnutí
považuji za důležitý krok, jak docílit dostatečného naplnění
databáze zveřejňovaných soudních rozhodnutí a tím zajistit
přístup odborné a laické veřejnosti k judikatuře jako jeden
z předpokladů pro naplnění práva na spravedlivý proces.
Z toho důvodu jsem požadavek na zákonné zakotvení
povinnosti soudů zveřejňovat rozhodnutí uvedla ve Výroční
zprávě o činnosti ochránce za rok 2018 jako jedno ze svých

Nevyhověno.
Zveřejňování soudních rozhodnutí považujeme za
důležité. Domníváme se, že se primárně jedná o
technické řešení. Na realizaci ministerstvo
intenzivně pracuje a v okamžiku, kdy budou
k dispozici technické nástroje, považujeme
povinnost v instrukci dostačující.

VOP na připomínce trvá.

Zpráva i závěrečné stanovisko ze šetření jsou přístupné v Evidenci stanovisek ochránce, dostupné na: http://eso.ochrance.cz/Vyhledavani/Search.
Dopis ministra spravedlnosti ze dne 9. ledna 2019, č. j. MSP-599/2018-OOJ-SO/11.

1
2
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legislativních doporučení pro Poslaneckou sněmovnu.
V současnosti je tato povinnost upravena pouze instrukcí
ministerstva 3. Jak však praxe ukazuje, jde o řešení
nedostatečné. Soudy svá rozhodnutí zveřejňují pouze
výjimečně a bez uzákonění povinnosti ministerstvo nemá
účinné prostředky, jak je ke zveřejňování rozhodnutí přimět.
Navrhuji do návrhu zákona vložit nové ustanovení
zakládající zákonnou povinnost soudů zveřejňovat svá
rozhodnutí.
Tato připomínka je zásadní.
Úprava postavení juniorních a seniorních asistentů
Ačkoli důvodová zpráva předpokládá zavedení pozic
juniorních a seniorních asistentů, jejichž pozice se má lišit
nejen náplní práce, ale také svým působením na soudu,
předložený návrh takovou úpravu neobsahuje. Domnívám
se, že výslovné vymezení změn v postavení asistenta před
a po úspěšném složení justiční zkoušky by motivovalo
ke zvyšování jejich odbornosti. Pozice seniorního asistenta
přitom může hrát významnou roli pro překlenutí období,
kdy justičnímu kandidátovi skončí pracovní poměr
na dobu určitou a běží pětileté období, v němž se může
hlásit do výběrových řízení na soudce. Do intenzivní
odborné přípravy justičního kandidáta přímo zaměřené
na výkon funkce soudce již justice investovala nemalé úsilí
i prostředky a jeví se jako efektivní, aby takto profilovaný
profesionál v daném období neopouštěl rezort justice.
Zamýšlená bližší specifikace pozice seniorního asistenta by
přispěla i k jeho motivaci v justici zůstat a získanou
odbornost a zkušenosti tam využít.
Navrhuji do předkládané novely zákona vložit ustanovení

Nevyhověno.
V návaznosti na vymezení kompetence asistentů
odkazem na kompetence vyšších soudních
úředníků není možné v současné době
kompetence těchto dvou skupin rozdělit. Tato
otázka si nadále vyžádá intenzivní debatu uvnitř
justice.
Justiční kandidát, který se přihlásí do výběrového
řízení a bude v něm úspěšný, může na svém místě
setrvat, jeho smlouva bude měněna na dobu
neurčitou, a to do doby jmenování.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 20/2002-SM kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému
elektronické evidence soudní judikatury.

3
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upravující postavení juniorního a seniorního asistenta.
Tato připomínka je zásadní.
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
K čl. I, bodu 45 (§ 85a)
Vítám úpravu vedlejší činnosti soudců a povinnost soudců
oznamovat předsedovi soudu svou výdělečnou činnost.
Považuji to za důležité, zejména pokud jde o přednáškovou či
publikační činnost. V zájmu transparentnosti a posílení důvěry
v nestrannost rozhodování navrhuji, aby zákon výslovně uvedl,
že formuláře s oznámením vedlejší činnosti soudců jsou
veřejně přístupné. Obdobně jako je tomu v případě rozvrhu
práce (§ 41 odst. 3 zákona o soudech a soudcích), i tato
oznámení by měla být podle mého názoru zveřejněny
na webových stránkách soudů.
V § 85a proto navrhuji doplnit za poslední větu, následující
text: „Oznámení jsou veřejně přístupná, každý má právo
do nich nahlížet a činit si z nich výpisy nebo opisy.“
Tato připomínka je zásadní.

Nevyhověno.
Oznámení mají charakter manažerského nástroje.
Mají sloužit předsedům příslušných soudů, aby
měli k dispozici informace o působení
jednotlivých soudců. Nedomníváme se, že by tato
oznámení měla být zveřejňována (pro úplnost je
nutné dodat, že oznámení podle zákona o střetu
zájmů také nejsou veřejná).
VOP na připomínce trvá.

Vysvětleno.
V návaznosti na připomínky byl upraven přístup
k odborné justiční zkoušce, a to tak, že byl zúžen
na osoby působící přímo v justici. Nově bude
připuštěn k odborné justiční zkoušce pouze
asistent soudce a vyšší soudní úředník. Pozice
asistenta veřejného ochránce tak bude nadále
figurovat jako jedna z profesí, které se přímo
započítávají do doby jiné právní praxe.

K čl. I, bodu 52 (§ 110 odst. 3 v návaznosti na § 111 odst. 1)
Návrh zákona v § 110 odst. 3 zavádí, že se do doby právní
praxe k vykonání odborné justiční zkoušky započítává doba
výkonu funkce asistenta veřejné ochránkyně práv. Následně v
§ 111 odst. 1 návrh zákona uvádí, že Ministerstvo
spravedlnosti umožní za stejných podmínek jako asistentovi
soudce vykonat odbornou justiční zkoušku asistentovi
veřejného ochránce práv.
Navrženou právní úpravu nezpochybňuji. Považuji však
za žádoucí sjednotit použitý termín pro „veřejného ochránce
práv“. V obou případech návrh zákona používá uvedený termín VOP se způsobem vypořádání nesouhlasí a trvá
v institucionálním pojetí, nikoliv pro označení mé osoby. na zařazení asistenta VOP do okruhu osob, které
Navrhuji proto používat jednotný výraz „veřejný ochránce
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práv“ jako označení pro instituci.
ministerstvo připustí k odborné justiční zkoušce.
Aktuální (účinné) právní předpisy ostatně pracují výhradě
s termínem „veřejný ochránce práv“ [viz např. § 53 odst. 1
písm. k) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, § 128 odst. 1 písm. h) zákona č. 277/2009
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo § 6
odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů].
Navrhuji proto v § 110 odst. 3 věta první vypustit slova
„veřejné ochránkyně“ a nahradit je slovy „veřejného
ochránce“.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I, bodu 52 (§ 111)
Jsem přesvědčena, že není nutné omezovat možnost vykonat
odbornou justiční zkoušku na taxativně vyjmenované pozice.
Plně postačující se mi jeví splnění podmínek pro podání
přihlášky ve smyslu § 110 odst. 2 a 3 nově navrhované úpravy.
Pokud zájemce o vykonání odborné justiční zkoušky splní
podmínky pro podání žádosti, tj. výkon relevantní právní praxe
po dobu 3 let, není nutné, aby v době podání přihlášky
zastával vyjmenované pozice, neboť takováto podmínka může
(patrně nezamýšleně) vylučovat určitou část uchazečů.
Navrhuji proto znění § 111 nahradit formulací:
„Ministerstvo za stejných podmínek umožní vykonat
odbornou justiční zkoušku žadateli, který splnil podmínky
podání žádosti ve smyslu předchozího ustanovení.“
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I, bodu 52 (§ 116 odst. 1 a § 60)
Domnívám se, že zavedení dalšího ověření odborných znalostí
formou testu aplikace práva je nadbytečné a demotivující.
Jedná se o uchazeče, který odbornost musel prokázat složením
justiční či jiné jí na roveň postavené profesní zkoušky,
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v případě justičního kandidáta byla jeho odbornost prověřena
písemným testem a ústním pohovorem před komisí a byla
předmětem hodnocení kandidáta předsedou krajského soudu.
V případě uchazeče z jiného než justičního prostředí odbornost
prověřila profesní zkouška a požadavek mnohaleté praxe.
Za tohoto stavu považuji za dostatečné, aby odbornost
uchazeče znovu ověřili členové komise v rámci pohovoru
při ústní části výběrového řízení na funkci soudce. Písemný
test považuji za daných okolností za nadbytečný.
Osobně jsem přesvědčena, že psychotesty by měly být
z procesu výběru soudců vypuštěny. Zkušenosti s jejich
využíváním jsou v našich podmínkách spíše negativní, na což
předsedové soudů poukazovali v rámci jednání při přípravě
novely zákona.
Pokud převáží názor, že psychologické vyšetření v rámci
výběrového řízení je nezbytné zachovat, je nutné v právní
úpravě zakotvit, aby se nejednalo o eliminační část řízení, ale
pouze
o součást
podkladů
při výběru.
Výsledek
psychologického vyšetření by neměl vést k vyřazení kandidáta
z výběrového řízení. Psychologické vyšetření by mělo vést
pouze ke „zjištění“ osobnostních předpokladů pro výkon
funkce soudce, které bude podkladem pro komplexní
posouzení soudce ve výběrovém řízení. Současně považuji
za vhodné, aby se psycholog zúčastnil výběrového řízení jako
přísedící. V prováděcí vyhlášce je nezbytné zajistit, aby mohl
být jedním z podkladů výběrového řízení i výsledek
psychologického vyšetření „nedoporučuje se“.
Návrh zavádí posuzování ověření osobnostních předpokladů
pro výkon funkce soudce, které je podle navrhovaného znění
součástí psychologického vyšetření. Není ovšem zřejmé, o jaké
osobnostní předpoklady jde. V § 60 zákona se mezi
předpoklady pro funkci soudce uvádí požadavek na „morální
vlastnosti“, které dávají záruku, že uchazeč bude funkci soudce
řádně zastávat. Není však jasné, jestli termín použitý v § 60
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Psychotesty mají doporučující povahu a jsou
jedním z podkladů pro rozhodnutí.

Vyhověno.
Podrobnější úprava psychologického vyšetření,
včetně oblastí, na které se mají psychotesty
zaměřit, bude upravena ve vyhlášce. Zároveň bylo
do důvodové zprávy doplněno, že vyšetření mají
doporučující charakter a jsou jedním z podkladů
pro rozhodnutí.
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(morální vlastnosti poskytující záruku řádného zastávání
funkce) je totožný s kritériem osobnostních předpokladů, jak
jej zavádí § 116.
Zpráva skupiny GRECO 4 obsahuje požadavek na podrobnější
úpravu výběru a kariérního postupu soudců a předsedů soudů
za účelem nastavení jednotných a transparentních postupů
a zajištění rozhodování na základě přesně stanovených,
objektivních a jednotných kritérií, zejména schopností
a předpokladů uchazečů 5. Při definování těchto osobnostních
předpokladů a schopností pro výkon funkce soudce lze
vycházet například z Memoranda o výběru kandidátů
na soudce Nejvyššího správního soudu, 6 jež za klíčové
vlastnosti případného kandidáta na funkci soudce považuje
kupříkladu osobnostní kvality a charakter (morální integrita,
objektivita, odvaha, dobrý úsudek, pokora, rozhodnost,
schopnost a ochota učit se a dále se profesně rozvíjet);
intelektuální kapacita (obecná právní erudice, schopnost rychle
vstřebávat a analyzovat informace, samostatné myšlení);
autorita a komunikační schopnosti; efektivita práce, atd.
Zvažovala jsem, zda by některé z předpokladů a vlastností
soudce neměly být uvedeny přímo v zákoně (v § 60).
Doporučuji, aby byly uvedeny alespoň v prováděcí vyhlášce.
Navrhuji v § 116 odst. 1 věta druhý vypustit slova „písemné
a“. Současně navrhuji v § 116 odst. 2 nahradit slovo
„ověření“ slovem „zjištění“.
Tato připomínka je zásadní.

Částečně vyhověno.
Souhlasíme, že členové komise by měli být
osoby, které mají odborné a morální předpoklady
a jsou nestranní. Zároveň se však nedomníváme,
že je nutné tyto požadavky na členy komise
vtělovat přímo do zákona. Tato úprava by mohla
navíc tvořit dojem, že ostatní výběrové komise
tyto požadavky splňovat nemusí. A nejen
výběrové komise, ale také zkušební komise.
Odborné a morální požadavky byly doplněny do
důvodové zprávy.

Zpráva o plnění doporučení České republiky „Prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům“ Přijatá Skupinou GRECO na jejím 80.
plenárním shromáždění (Štrasburk, 18. června – 22. června 2018) https://rm.coe.int/ctvrte-hodnotici-kolo-prevence-korupce-vuci-poslancum-soudcum-a-statni/1680934ad6 v anglickém
jazyce https://rm.coe.int/grecorc4-2018-5-final-eng-czechrep/1680933cd3
5
V doporučení č. 34 Zprávy GRECO je termín „...notable merit“ podle mého názoru přeložen nepřesně, proto bych místo zvoleného termínu „zejména zásluh“ považovala za
adekvátní překlad „zejména schopností a předpokladů“.
6
Memorandum o výběru kandidátů na soudce Nejvyššího správního soudu: http://www.nssoud.cz/Memorandum-o-vyberu-kandidatu-na-soudce-pro-Nejvyssi-spravni-soud-zverejneni4

pravidel/art/875?menu=382
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K čl. I, bodu 52 (§ 116 odst. 3)
Odborné a morální předpoklady by měly být kritériem také
u členů výběrové komise, protože jejich vlastní osobnostní
kvality budou zárukou dobrého výběru soudců.
V § 116 odst. 3 (chybně označený jako odst. 2) věta první,
navrhuji za slova „Výběrová komise má 5 členů a skládá se
ze soudců a odborníků z rezortu justice“ doplnit „, kteří
mají odborné a morální předpoklady pro nestranný výkon
funkce člena komise“.
Tato připomínka je zásadní.
Krajský úřad Jihočeského Zásadní připomínky:
kraje
1. K § 111 návrhu

Vysvětleno.

V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
Jihočeský kraj nesouhlasí s tím, aby byla dána vykonat justiční možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
zkoušku pouze zaměstnanci ve služebním poměru ke státu. asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
V případě, že je cílem novely zajistit větší propustnost
odborníků do justice, kdy v rámci správního soudnictví se Stejně tak dochází, na základě připomínek,
skutečně kvalitních odborníků z praxe nedostává (funkce k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
soudců na správních úsecích krajských soudů často obsazují zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
soudci s dosavadní zcela odlišnou praxí či bývalí asistenti
Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu, kteří neprošli
běžnou praxí výkonu správních činností a řízení), není podle
názoru Jihočeského kraje důvodu omezovat přístup k odborné
justiční zkoušce tímto způsobem. Jihočeský kraj je přesvědčen,
že by bylo vhodné, aby byli ke zkoušce připuštěni i úředníci
územních samosprávných celků, zejména krajů, kteří
vykonávají obdobně složité činnosti jako úředníci ve služebním
poměru na ministerstvech a provádějí správní řízení jak
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v prvním stupni, tak ve stupni druhém včetně mimořádných
opravných či dozorčích prostředků. Zároveň omezení poměrně
vysoké platové třídy (běžná funkce tajemníka (vedoucího
úřadu) na obecním úřadu obce s rozšířenou působností je
zařazena do 11. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě) zajišťuje, že se k justiční zkoušce nebudou hlásit
běžní referenti úřadů územních samosprávných celků. Reálné
by proto bylo hlášení se ke zkoušce z řad úředníků krajů
(ovšem zde jsou běžní referenti zařazeni rovněž do 11. platové
třídy, 12. platová třída je vyhrazená referentům, kteří provádějí
náročnější činnosti), spíše tedy vedoucí zaměstnanci krajských
úřadů či vedoucí úřadů.
Podle § 111 návrhu může být k odborné justiční zkoušce
připuštěn zaměstnanec státu, který je ve služebním poměru
v oboru
služby
legislativa
a
právní
činnost,
jenž je zařazen ve 13. platové třídě a vykonává praxi v oboru
služby minimálně 5 let a v posledním služebním hodnocení
dosáhl vynikajících výsledků. Obory právní služby stanoví
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, od 1. 7.
2019 nařízení vlády č. 1/2019, o oborech státní služby, platové
třídy stanoví nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu
správních činností. Zároveň musí mít vzdělání v magisterském
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České
republice.
U úředníků územních samosprávných celků platové třídy
vymezuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
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veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U
položky 2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy
je vymezení 13. platové třídy téměř identické s vymezením 13.
platové třídy podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kde autoři
tohoto nařízení vlády hledali inspiraci při jeho tvorbě (12.
platová třída u úředníků územních samosprávných celků je
navíc mnohem širší než u zaměstnanců státu ve služebním
poměru).
Pro ilustraci lze uvést nejdůležitější body náplně práce
referenta kraje na pozici „právník“ v odboru legislativním,
který je zařazen ve 12. platové třídě v oblasti samostatné
působnosti:
• Poskytování konzultací k návrhům právních předpisů
zpracovávaných ve funkční působnosti ostatních
odborů krajského úřadu.
• Zpracovávání návrhů smluv uzavíraných krajem.
• Právní posuzování smluv uzavíraných krajem
zpracovaných odbory krajského úřadu.
• Právní posuzování plnění smluv uzavřených krajem vč.
navrhování a realizace opatření při jejich neplnění.
• Zpracovávání právních stanovisek ve věcech podle
požadavků zastupitelstva kraje, výborů zastupitelstva
kraje, rady kraje, komisí rady kraje, hejtmana kraje,
ředitele krajského úřadu, příp. ostatních odborů kraje.
• Zpracovávání připomínek k návrhům obecně závazných
právních a jiných předpisů v rámci vnějšího
připomínkového řízení podle legislativních pravidel
vlády, příp. podle požadavků ústředních správních
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•

•

•

•
•

úřadů a dalších orgánů státní správy (E-KLEP).
Zpracovávání právních stanovisek ve věcech aktivních
a pasivních žalob kraje, vč. zpracovávání návrhů žalob
podávaných krajem a vyjádření k žalobám podaných na
kraj.
Zajišťování právní pomoci odborům krajského úřadu,
příp. právní služby ve věcech vymáhání pohledávek
kraje vzniklých při výkonu samostatné působnosti.
Poskytování právních konzultací odborům krajského
úřadu a obcím ve správním území kraje (mimo
vydávání nařízení obcí).
Zastupování kraje v řízení před soudem, příp. jinými
orgány státní správy.
Vedení agendy vymáhání pohledávek krajského úřadu
vznikajících z nezaplacených správních poplatků, pokut
uložených ve správním řízení odbory krajského úřadu a
z dalších důvodů.

V oblasti přenesené působnosti to pak je:
• Výkon dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí
na území kraje.
• Poskytování právní pomoci odborům krajského úřadu
při správním řízení, soudním řízení, poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím a uplatňování dalších právních předpisů ve
věcech ve funkční působnosti těchto odborů.
• Vyřizování stížností na činnost orgánů obcí, příp.
krajského úřadu při výkonu přenesené působnosti.
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• Posuzování zákonnosti nařízení obcí, vydávaných
v přenesené působnosti obcí a poskytování metodické
pomoci v rámci vydávání nařízení obcí, kontrola
nařízení obcí a poradenství při odstraňování nedostatků
těchto nařízení.
• Rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace, je-li smluvní stranou DSO nebo
obec.
• Zastupování krajského úřadu v řízení před soudem,
příp. jinými orgány státní správy, ve věcech ve funkční
působnosti odboru, příp. ostatních odborů krajského
úřadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že úředníci územních
samosprávných celků z vyšších platových tříd (od 12. platové
třídy) mají bezpochyby minimálně srovnatelné znalosti jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru a tím mají podle
názoru kraje právo na stejný přístup k justiční zkoušce jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru. Z toho důvodu
Jihočeský kraj navrhuje, aby byl o ně rozšířen § 111 návrhu, a
navrhuje, aby byl pro kategorii úředníků územních
samosprávných celků stanoven minimální požadavek třídy na
12. platovou třídu, který i tak v kombinaci s právním
vzděláním dostatečně zajistí erudici pro výkon funkce soudce.
2. K § 117 návrhu
Podle tohoto ustanovení lze připustit kandidáta na funkci
soudce k výběrovému řízení na funkci soudce teprve po 10
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letech výkonu funkce notáře, státního zástupce, advokáta
exekutora a státního zaměstnance teprve po dokonce 15 letech
výkonu činnosti. Tyto doby přitom mají nahradit pouhý jeden
rok odborné přípravy justičního kandidáta. Takto stanovené
doby považuje Jihočeský kraj za extrémně nevyvážené pro
kandidáty z jiných oblastí. Jeden rok na soudu ve své podstatě
v obdobných činnostech vyššího soudního úředníka nebo
asistenta soudce a dosavadního justičního čekatele (tedy
jednoduché úkony a rozhodnutí) se staví na roveň dlouhodobé
praxi v oboru, kdy všechny výše vyjmenované obory připraví
za stejný jeden rok kandidáta na funkci soudce bezpochyby
lépe, než např. vypracovávání jednoduchých rozhodnutí či
výkon porozsudkové agendy a vypracovávání statistických
listů. S ohledem na složitost shora uvedených povolání se
navrhuje tyto doby zkrátit ideálně na 3 a 5 let, minimálně pak
na polovinu, resp. na 5 a 7 let.
K funkci přísedících:
Jihočeský kraj souhlasí s návrhem zákona a doporučuje
variantu č IV. RIA, tedy zcela a bez náhrady zrušit funkce
přísedících a rozhodování ponechat skutečně v rukou
profesionálních soudců. Tato varianta jednak přinese
nepopiratelné výhody finanční, ale i zjednodušení práce soudů
spojené s koordinací a zajištění účasti přísedících na jednání.
Krajský
úřad Zásadní připomínka:
Částečně vyhověno.
Jihomoravského kraje
Ke změně zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení Dochází k zachování přísedících v trestním řízení
soudním a k opuštění institutu přísedících
u zvlášť závažných zločinů vyjma zvlášť
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závažných zločinů v části druhé - hlavách V a VI
Po konzultaci s místopředsedou pro trestní úsek Krajského tr. Zákoníku.
soudu v Brně nedoporučujeme novelu, podle které by měl ve
všech trestních řízeních v prvním stupni (tedy i před krajským
soudem) rozhodovat samosoudce. Dle vyjádření místopředsedy
pro trestní úsek Krajského soudu v Brně je uvedená změna
v případě, kdy v prvním stupni rozhoduje krajský soud, vhodná
pouze při rozhodování o majetkové trestné činnosti. V této
souvislosti také nesouhlasíme s úplným opuštěním institutu
přísedících. V případech, kdy se doposud senát skládal
z předsedy senátu a dvou přísedících, by nově došlo k zavedení
senátů ve složení předseda senátu a dva soudci, což by
pro krajské soudy do budoucna představovalo neúnosnou
ekonomickou zátěž. Zároveň v této souvislosti žádáme o revizi
výše paušální náhrady za výkon funkce přísedícího dle
vyhlášky č. 44/1992 Sb., neboť tato činí za každý den jednání
pouze 150 Kč a od roku 1996 nebyla navýšena.
Připomínka:
K bodu 51 (doplnění § 105a až 105d zákona č. 6/2002 Sb.)
Přijetí této části zákona znemožňuje opakované jmenování
předsedů a místopředsedů do stejné funkce u stejného soudu
nebo u soudu stejného stupně a bude mít za následek úplnou
obměnu vedení soudů v průběhu každých 7 let – nejsme si jisti,
zda je takové řešení vhodné a zda nenaruší fungování soudní
soustavy.
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V návaznosti na připomínky byla navíc vypuštěna
limitace soudu stejného stupně.
Vysvětleno.

Krajský
úřad Zásadní připomínky:
Karlovarského kraje
§ 111

V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
Odůvodnění:
Karlovarský kraj nesouhlasí s tím, aby byla dána možnost možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
vykonat justiční zkoušku pouze zaměstnanci ve služebním asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
poměru ke státu. V případě, že je cílem novely zajistit větší
propustnost odborníků do justice, kdy v rámci správního Stejně tak dochází, na základě připomínek,
soudnictví se skutečně kvalitních odborníků z praxe nedostává k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
(funkce soudců na správních úsecích krajských soudů často zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
obsazují soudci s dosavadní zcela odlišnou praxí či bývalí
asistenti Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu, kteří
neprošli běžnou praxí výkonu správních činností a řízení), není
podle názoru Karlovarského kraje důvod omezovat přístup
k odborné justiční zkoušce tímto způsobem. Karlovarský kraj
je přesvědčen, že by bylo vhodné, aby byli ke zkoušce
připuštěni i úředníci územních samosprávných celků, zejména
krajů, kteří vykonávají obdobně složité činnosti jako úředníci
ve služebním poměru na ministerstvech a provádějí správní
řízení jak v prvním stupni, tak ve stupni druhém včetně
mimořádných opravných či dozorčích prostředků. Zároveň
omezení poměrně vysoké platové třídy (běžná funkce
tajemníka (vedoucího úřadu) na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností je zařazena do 11. platové třídy dle
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě) zajišťuje, že se
k justiční zkoušce nebudou hlásit běžní referenti úřadů
územních samosprávných celků. Reálné by proto bylo hlášení
se ke zkoušce z řad úředníků krajů (ovšem zde jsou běžní
referenti zařazeni rovněž do 11. platové třídy, 12. platová třída
je vyhrazená referentům, kteří provádějí náročnější činnosti),
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spíše tedy vedoucí zaměstnanci krajských úřadů či vedoucí
úřadů.
Podle § 111 návrhu může být k odborné justiční zkoušce
připuštěn zaměstnanec státu, který je ve služebním poměru
v oboru služby legislativa a právní činnost, jenž je zařazen ve
13. platové třídě, vykonává praxi v oboru služby minimálně 5
let a v posledním služebním hodnocení dosáhl vynikajících
výsledků. Obory právní služby stanoví nařízení vlády č.
106/2015 Sb., o oborech státní služby, od 1. 7. 2019 nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, platové třídy
stanoví nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních
činností. Zároveň musí mít vzdělání v magisterském studijním
programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice.
U úředníků územních samosprávných celků platové třídy
vymezuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U
položky 2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy
je vymezení 13. platové třídy téměř identické s vymezením 13.
platové třídy podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kde autoři
tohoto nařízení vlády hledali inspiraci při jeho tvorbě (12.
platová třída u úředníků územních samosprávných celků je
navíc mnohem širší než u zaměstnanců státu ve služebním
poměru).
Pro ilustraci lze uvést nejdůležitější body náplně práce
referenta kraje na pozici „právník“ v odboru legislativním,
který je zařazen ve 12. platové třídě v oblasti samostatné
působnosti:
• Poskytování konzultací k návrhům právních předpisů
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•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

zpracovávaných ve funkční působnosti ostatních
odborů krajského úřadu.
Zpracovávání návrhů smluv uzavíraných krajem.
Právní posuzování smluv uzavíraných krajem
zpracovaných odbory krajského úřadu.
Právní posuzování plnění smluv uzavřených krajem vč.
navrhování a realizace opatření při jejich neplnění.
Zpracovávání právních stanovisek ve věcech podle
požadavků zastupitelstva kraje, výborů zastupitelstva
kraje, rady kraje, komisí rady kraje, hejtmana kraje,
ředitele krajského úřadu, příp. ostatních odborů kraje.
Zpracovávání připomínek k návrhům obecně závazných
právních a jiných předpisů v rámci vnějšího
připomínkového řízení podle legislativních pravidel
vlády, příp. podle požadavků ústředních správních
úřadů a dalších orgánů státní správy (E-KLEP).
Zpracovávání právních stanovisek ve věcech aktivních
a pasivních žalob kraje, vč. zpracovávání návrhů žalob
podávaných krajem a vyjádření k žalobám podaných na
kraj.
Zajišťování právní pomoci odborům krajského úřadu,
příp. právní služby ve věcech vymáhání pohledávek
kraje vzniklých při výkonu samostatné působnosti.
Poskytování právních konzultací odborům krajského
úřadu a obcím ve správním území kraje (mimo
vydávání nařízení obcí).
Zastupování kraje v řízení před soudem, příp. jinými
orgány státní správy.
Vedení agendy vymáhání pohledávek krajského úřadu
vznikajících z nezaplacených správních poplatků, pokut
uložených ve správním řízení odbory krajského úřadu a
z dalších důvodů.
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V oblasti přenesené působnosti to pak je:
• Výkon dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí
na území kraje.
• Poskytování právní pomoci odborům krajského úřadu
při správním řízení, soudním řízení, poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím a uplatňování dalších právních předpisů ve
věcech ve funkční působnosti těchto odborů.
• Vyřizování stížností na činnost orgánů obcí, příp.
krajského úřadu při výkonu přenesené působnosti.
• Posuzování zákonnosti nařízení obcí, vydávaných
v přenesené působnosti obcí a poskytování metodické
pomoci v rámci vydávání nařízení obcí, kontrola
nařízení obcí a poradenství při odstraňování nedostatků
těchto nařízení.
• Rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace, je-li smluvní stranou DSO nebo
obec.
• Zastupování krajského úřadu v řízení před soudem,
příp. jinými orgány státní správy, ve věcech ve funkční
působnosti odboru, příp. ostatních odborů krajského
úřadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že úředníci územních
samosprávných celků z vyšších platových tříd (od 12. platové
třídy) mají bezpochyby minimálně srovnatelné znalosti jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru a tím mají podle
názoru kraje právo na stejný přístup k justiční zkoušce jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru. Z toho důvodu
Karlovarský kraj navrhuje, aby byl o ně rozšířen § 111 návrhu,
a aby byl pro kategorii úředníků územních samosprávných
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celků stanoven minimální požadavek třídy na 12. platovou
třídu, který i tak v kombinaci s právním vzděláním dostatečně
zajistí erudici pro výkon funkce soudce.
§ 117
Odůvodnění:
Podle tohoto ustanovení lze připustit kandidáta na funkci
soudce k výběrovému řízení na funkci soudce teprve po 10
letech výkonu funkce notáře, státního zástupce, advokáta,
exekutora a státního zaměstnance teprve po dokonce 15 letech
výkonu činnosti. Tyto doby přitom mají nahradit pouhý jeden
rok odborné přípravy justičního kandidáta. Takto stanovené
doby považuje Karlovarský kraj za extrémně nevyvážené pro
kandidáty z jiných oblastí. Jeden rok na soudu ve své podstatě
v obdobných činnostech vyššího soudního úředníka nebo
asistenta soudce a dosavadního justičního čekatele (tedy
jednoduché úkony a rozhodnutí) se staví na roveň dlouhodobé
praxi v oboru, kdy všechny výše vyjmenované obory připraví
za stejný jeden rok kandidáta na funkci soudce bezpochyby
lépe, než např. vypracovávání jednoduchých rozhodnutí či
výkon porozsudkové agendy a vypracovávání statistických
listů. S ohledem na složitost shora uvedených povolání se
navrhuje tyto doby zkrátit ideálně na 3 a 5 let, minimálně pak
na polovinu, resp. na 5 a 7 let.

Krajský

úřad

kraje Zásadní připomínka:

Vysvětleno.
Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.
Vysvětleno.
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Vysočina
Navrhujeme v § 111 rozšířit okruh osob, které mohou
vykonat justiční zkoušku rovněž o zaměstnance ÚSC
(zejména VÚSC), který je ve pracovním poměru na pozici
vykonávající oblast legislativy a právní činnosti, je zařazen
ve 12. platové třídě a vykonává praxi v dané oblasti
minimálně 5 let a v posledním pracovním hodnocení dosáhl
vynikajících výsledků.

V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.

Stejně tak dochází, na základě připomínek,
k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
Kraj Vysočina považuje za nepřijatelné, aby mohli justiční zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
zkoušku mimo jiné vykonat pouze zaměstnanci ve služebním
poměru ke státu. Pokud stát garantuje propustnost odborníků
mezi jednotlivými úrovněmi státní správy a orgánů
samosprávy, není přípustné, aby byli odborníci v pracovním
poměru k ÚSC omezováni v přístupu k odborné justiční
zkoušce v rámci novely zákona, a to zvlášť za situace, kdy je
nedostatek kvalifikovaných odborníků v rámci správního
soudnictví.
Krajský
úřad Zásadní připomínka:
Královehradeckého kraje
K § 111
Navrhujeme, aby možnost vykonat justiční zkoušku nebyla
omezena pouze na zaměstnance ve služebním poměru, ale aby
byla umožněna i zaměstnancům územních samosprávných
celků za předpokladu splnění stanovených požadavků.

Vysvětleno.
V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.

Stejně tak dochází, na základě připomínek,
Je potřeba uvést, že úředníci územních samosprávných celků k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
v 13. platové třídě vykonávají obdobně činnosti jako úředníci zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
ve služebním poměru v dané platové třídě a zabezpečují výkon
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Krajský
Libereckého kraje

velmi složité agendy v rámci samostatné či přenesené
působnosti (včetně vedení velmi složitých správních řízení,
legislativní a jiné právní činnosti). Tyto osoby též zastupují
územní samosprávné celky v řízeních před různými druhy
soudů a mohou tak do justiční soustavy vnést velmi kvalitní
poznatky a zkušenosti.
úřad Zásadní připomínky:
Vysvětleno.
1. § 111
Navrhujeme, aby možnost vykonat justiční zkoušku a stát se
soudci nebyla dána pouze úředníkům ve služebním poměru ke
státu, ale i úředníkům vyšších územních samosprávných celků
– krajů a třeba i obcí, kteří vykonávají obdobně složitou
agendu jako úředníci ministerstev, když vedou správní řízení
v prvním i druhém stupni, včetně mimořádných opravných
prostředků. Navrhujeme proto rozšíření § 111 v tomto smyslu,
a pokud jde o platovou třídu, aby byl pro kategorii úředníků
územních samosprávných celků stanoven minimální požadavek
třídy na 12. platovou třídu, který tak v kombinaci s právním
vzděláním dostatečně zajistí erudici pro výkon funkce soudce.

V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.

2. § 117
Navrhujeme zkrátit nutnou dobu výkonu funkce notáře,
státního zástupce, advokáta exekutora a státního zaměstnance
(a úředníka územního samosprávního celku) potřebnou ke
kandidatuře na funkci soudce z navrhovaných 10 resp. 15 let na
3 resp. 5 let s ohledem na odbornost a složitost výše uvedených
povoláních, které nahrazují odbornou přípravu justičního
kandidáta.

Vysvětleno.
Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
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Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
Zároveň sdělujeme, že podporujeme návrh na zrušení funkce této předchozí praxe by měla být omezena jen na
přísedících.
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.
Krajský
úřad Zásadní připomínky
Moravskoslezského kraje
1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
K § 110 odst. 3 návrhu
V rámci tohoto ustanovení se zahrnuje do doby „právní
praxe“ i výkon funkce „zaměstnance ve služebním poměru
v oboru služby legislativa a právní činnost zařazeného ve
13. a vyšší platové třídě“.

Vysvětleno.
V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.

Stejně tak dochází, na základě připomínek,
Předkladatel tedy rozlišuje dvě třídy zaměstnanců veřejné k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
správy, a to zaměstnance státu ve služebním poměru a zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
zaměstnance – úřední osoby územních samosprávných
celků, kteří vykonávají obdobnou právní činnost dle
katalogu prací ve veřejných službách a správě a jejichž
praxe nebude, v případě jejich zájmu, započítána (nařízení
vlády č. 222/2010 Sb.). Uvedené ustanovení lze považovat za
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diskriminační, neboť neodůvodněně zabraňuje přístupu
zaměstnanců (úředních osob) územních samosprávných
celků k výkonu funkce soudce, resp. ke splnění podmínek
pro výkon této funkce.
Navrhujeme proto uvedené ustanovení upravit tak, aby se
do doby právní praxe mohla započítat i právní praxe
úředníků územních samosprávných celků ve 12. a vyšší
platové třídě obdobně jako u zaměstnanců ve služebním
poměru v oboru služby legislativa a právní činnost
zařazeného ve 13. a vyšší platové třídě.
2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
K § 111 návrhu
Podle § 111 návrhu jsou „připuštěni“ k vykonání odborné
justiční zkoušky i státní úředníci s právnickým vzděláním ve
13. a vyšší platové třídě, s pětiletou praxí a vynikajícím
služebním hodnocením – předkladatel tedy opětovně
rozlišuje dvě skupiny zaměstnanců veřejné správy, a to
zaměstnance státu ve služebním poměru a zaměstnance –
úřední osoby územních samosprávných celků, kteří
vykonávají obdobnou právní činnost dle katalogu prací
ve veřejných službách a správě a (nařízení vlády č.
222/2010 Sb.). Uvedené ustanovení lze považovat
za diskriminační, neboť neodůvodněně zabraňuje přístupu
zaměstnanců (úředních osob) územních samosprávných
celků k výkonu funkce soudce, resp. splnění podmínek pro
výkon této funkce v možnosti složení odborné justiční
zkoušky.
V případě, že je cílem novely zajistit větší propustnost
odborníků do justice, kdy v rámci správního soudnictví
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se skutečně kvalitních odborníků z praxe nedostává (funkce
soudců na správních úsecích krajských soudů často obsazují
soudci s dosavadní zcela odlišnou praxí či bývalí asistenti
Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu, kteří neprošli
běžnou praxí výkonu správních činností a řízení), není podle
našeho názoru důvod omezovat přístup k odborné justiční
zkoušce tímto způsobem. Považujeme za žádoucí, aby byli ke
zkoušce připuštěni i úředníci územních samosprávných celků,
zejména krajů, kteří vykonávají obdobně složité činnosti jako
úředníci ve služebním poměru na ministerstvech a provádějí
správní řízení jak v prvním stupni, tak ve stupni druhém včetně
mimořádných opravných či dozorčích prostředků. Zároveň
omezení poměrně vysoké platové třídy [běžná funkce
tajemníka (vedoucího úřadu) na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností je zařazena do 11. platové třídy dle
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě] zajišťuje, že se
k justiční zkoušce nebudou hlásit běžní referenti úřadů
územních samosprávných celků. Reálné by proto bylo hlášení
se ke zkoušce z řad úředníků krajů (ovšem zde jsou běžní
referenti zařazeni rovněž do 11. platové třídy, 12. platová třída
je vyhrazená referentům, kteří provádějí náročnější činnosti),
spíše tedy z řad vedoucích zaměstnanců krajských úřadů či
vedoucích úřadů.
Úředníci územních samosprávných celků z vyšších platových
tříd (od 12. platové třídy) mají bezpochyby minimálně
srovnatelné znalosti jako zaměstnanci státu ve služebním
poměru a tím mají podle názoru kraje právo na stejný přístup
k justiční zkoušce jako zaměstnanci státu ve služebním
poměru. Z toho důvodu navrhujeme, aby byl o ně rozšířen §
111 návrhu, a navrhuje, aby byl pro kategorii úředníků
územních samosprávných celků stanoven minimální požadavek
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třídy na 12. platovou třídu, který i tak v kombinaci s právním
vzděláním dostatečně zajistí erudici pro výkon funkce soudce
3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
K § 117 návrhu
Podle tohoto ustanovení je předpokladem pro přihlášení do
výběrového řízení absolvování odborné přípravy justičního
kandidáta v posledních 5 letech předcházejících okamžiku
podání přihlášky do výběrového řízení. Stejné účinky jako
odborná příprava justiční kandidáta má
a) výkon funkce státního zástupce, praxe advokáta, notáře a
exekutora po dobu 10 let a
b) výkon právní praxe ve služebním poměru v oboru legislativa
a právní činnost ve 13. a vyšší platové třidě po dobu 15 let.
Tyto doby přitom mají nahradit pouhý jeden rok odborné
přípravy justičního kandidáta. Takto stanovené doby považuje
kraj za extrémně nevyvážené pro kandidáty z jiných oblastí.
Jeden rok na soudu ve své podstatě v obdobných činnostech
vyššího soudního úředníka nebo asistenta soudce a
dosavadního justičního čekatele (tedy jednoduché úkony a
rozhodnutí) se staví na roveň dlouhodobé praxi v oboru, kdy
všechny výše vyjmenované obory připraví za stejný jeden rok
kandidáta na funkci soudce bezpochyby lépe, než např.
vypracovávání
jednoduchých
rozhodnutí
či
výkon
porozsudkové agendy a vypracovávání statistických listů.
S ohledem na složitost shora uvedených povolání se navrhuje
tyto doby zkrátit ideálně na 3 a 5 let, minimálně pak na
polovinu, resp. na 5 a 7 let.
Krajský
úřad Bez připomínek.
Olomouckého kraje
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Vysvětleno.
Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.
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Krajský
úřad Zásadní připomínky:
Pardubického kraje

Vysvětleno.

V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
Podle § 111 návrhu může být k odborné justiční zkoušce možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
připuštěn zaměstnanec státu, který je ve služebním poměru asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
v oboru služby legislativa a právní činnost, jenž je zařazen ve
13. platové třídě a vykonává praxi v oboru služby minimálně 5 Stejně tak dochází, na základě připomínek,
let a v posledním služebním hodnocení dosáhl vynikajících k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
výsledků. Obory právní služby stanoví nařízení vlády č. zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
106/2015 Sb., o oborech státní služby, od 1. 7. 2019 nařízení
vlády č. 1/2019, o oborech státní služby, platové třídy stanoví
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.
Zároveň musí mít vzdělání v magisterském studijním programu
v oblasti práva na vysoké škole v České republice.
1) K § 111 návrhu

Nesouhlasíme s tím, aby byla dána možnost vykonat justiční
zkoušku pouze zaměstnanci ve služebním poměru ke státu.
V případě, že je cílem novely zajistit větší propustnost
odborníků do justice, kdy v rámci správního soudnictví se
skutečně kvalitních odborníků z praxe nedostává (funkce
soudců na správních úsecích krajských soudů často obsazují
soudci s dosavadní zcela odlišnou praxí či bývalí asistenti
Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu, kteří neprošli
běžnou praxí výkonu správních činností a řízení), není podle
našeho názoru vhodné omezovat přístup k odborné justiční
zkoušce tímto způsobem. Ke zkoušce by dle našeho názoru
měli být připuštěni i úředníci územních samosprávných celků,
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zejména krajů, kteří vykonávají obdobně složité činnosti jako
úředníci ve služebním poměru na ministerstvech a provádějí
správní řízení jak v prvním stupni, tak ve stupni druhém včetně
mimořádných opravných či dozorčích prostředků.
U úředníků územních samosprávných celků platové třídy
vymezuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U
položky 2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy
je vymezení 13. platové třídy téměř identické s vymezením 13.
platové třídy podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kde autoři
tohoto nařízení vlády hledali inspiraci při jeho tvorbě (12.
platová třída u úředníků územních samosprávných celků je
navíc mnohem širší než u zaměstnanců státu ve služebním
poměru).
Jsme toho názoru, že úředníci územních samosprávných celků
z vyšších platových tříd (od 12. platové třídy) mají bezpochyby
minimálně srovnatelné znalosti jako zaměstnanci státu ve
služebním poměru a tím mají podle názoru kraje právo na
stejný přístup k justiční zkoušce jako zaměstnanci státu ve
služebním poměru. Z toho důvodu navrhujeme, aby byl o ně
rozšířen § 111 návrhu, a navrhujeme, aby byl pro kategorii
úředníků územních samosprávných celků stanoven minimální
požadavek třídy na 12. platovou třídu, který i tak v kombinaci
s právním vzděláním dostatečně zajistí erudici pro výkon
funkce soudce.
2) K § 117 návrhu
Podle tohoto ustanovení lze připustit kandidáta na funkci
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soudce k výběrovému řízení na funkci soudce teprve po 10
letech výkonu funkce notáře, státního zástupce, advokáta
exekutora a státního zaměstnance teprve po dokonce 15 letech
výkonu činnosti. Tyto doby přitom mají nahradit pouhý jeden
rok odborné přípravy justičního kandidáta. Takto stanovené
doby považujeme za extrémně nevyvážené pro kandidáty
z jiných oblastí. Jeden rok na soudu ve své podstatě
v obdobných činnostech vyššího soudního úředníka nebo
asistenta soudce a dosavadního justičního čekatele (tedy
jednoduché úkony a rozhodnutí) se staví na roveň dlouhodobé
praxi v oboru. S ohledem na složitost shora uvedených
povolání se navrhuje tyto doby zkrátit minimálně na polovinu,
resp. na 5 a 7 let.

justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
Doporučující připomínky:
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
1) Ke změně zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení Naopak na základě připomínek byla do návrhu
soudním a k opuštění institutu přísedících
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
Přestože jsme toho názoru, že opuštění institutu přísedících je z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
krokem správným směrem, je třeba zvážit, v jakým případech titul docent nebo profesor.
by měl v prvním stupni rozhodovat samosoudce.
Nedomníváme se, že by tomu tak mělo být např. ve všech
trestních řízeních v prvním stupni (tj. i před krajským soudem), Dochází k zachování přísedících v trestním řízení
jak je navrhováno. Zároveň je třeba zohlednit ekonomickou u zvlášť závažných zločinů vyjma zvlášť
zátěž, kterou by pro soudy představovalo zavedení senátů ve závažných zločinů v části druhé - hlavách V a VI
tr. zákoníku.
složení předseda senátu a dva soudci.
Krajský úřad Plzeňského Zásadní připomínka:
kraje
1.
K § 111 návrhu

Vysvětleno.
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V návaznosti na připomínky bude přístup
Plzeňský kraj nesouhlasí s tím, aby byla dána povinnost k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
vykonat justiční zkoušku pouze zaměstnanci ve služebním možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
poměru ke státu. V případě, že je cílem novely zajistit větší asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
propustnost odborníků do justice, kdy v rámci správního
soudnictví se skutečně kvalitních odborníků z praxe nedostává Stejně tak dochází, na základě připomínek,
(funkce soudců na správních úsecích krajských soudů často k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
obsazují soudci s dosavadní zcela odlišnou praxí či bývalí zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
asistenti Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu, kteří
neprošli běžnou praxí výkonu správních činností a řízení), není
podle názoru Plzeňského kraje důvodu omezovat přístup
k odborné justiční zkoušce tímto způsobem. Jsme přesvědčeni,
že by bylo vhodné, aby byli ke zkoušce připuštěni i úředníci
územních samosprávných celků, zejména krajů, kteří
vykonávají obdobně složité činnosti jako úředníci ve služebním
poměru na ministerstvech a provádějí správní řízení jak
v prvním stupni, tak ve stupni druhém včetně mimořádných
opravných či dozorčích prostředků. Zároveň omezení poměrně
vysoké platové třídy (běžná funkce tajemníka (vedoucího
úřadu) na obecním úřadu obce s rozšířenou působností je
zařazena do 11. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě) zajišťuje, že se k justiční zkoušce nebudou hlásit
běžní referenti úřadů územních samosprávných celků. Reálné
by proto bylo hlášení se ke zkoušce z řad úředníků krajů
(ovšem zde jsou běžní referenti zařazeni rovněž do 11. platové
třídy, 12. platová třída je vyhrazená referentům, kteří provádějí
náročnější činnosti), spíše tedy vedoucí zaměstnanci krajských
úřadů či vedoucí úřadů.
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Podle § 111 návrhu může být k odborné justiční zkoušce
připuštěn zaměstnanec státu, který je ve služebním poměru
v oboru služby legislativa a právní činnost, jenž je zařazen ve
13. platové třídě a vykonává praxi v oboru služby minimálně 5
let a v posledním služebním hodnocení dosáhl vynikajících
výsledků. Obory právní služby stanoví nařízení vlády č.
106/2015 Sb., o oborech státní služby, od 1. 7. 2019 nařízení
vlády č. 1/2019, o oborech státní služby, platové třídy stanoví
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.
Zároveň musí mít vzdělání v magisterském studijním programu
v oblasti práva na vysoké škole v České republice.
U úředníků územních samosprávných celků platové třídy
vymezuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U
položky 2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy
je vymezení 13. platové třídy téměř identické s vymezením 13.
platové třídy podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kde autoři
tohoto nařízení vlády hledali inspiraci při jeho tvorbě (12.
platová třída u úředníků územních samosprávných celků je
navíc mnohem širší než u zaměstnanců státu ve služebním
poměru).
Pro ilustraci lze uvést nejdůležitější body náplně práce
referenta kraje na pozici „právník“ v odboru legislativním,
který je zařazen ve 12. platové třídě v oblasti samostatné
působnosti:
•
Poskytování konzultací k návrhům právních předpisů
zpracovávaných ve funkční působnosti ostatních odborů
krajského úřadu.
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•
Zpracovávání návrhů smluv uzavíraných krajem.
•
Právní posuzování smluv uzavíraných krajem
zpracovaných odbory krajského úřadu.
•
Právní posuzování plnění smluv uzavřených krajem vč.
navrhování a realizace opatření při jejich neplnění.
•
Zpracovávání právních stanovisek ve věcech podle
požadavků zastupitelstva kraje, výborů zastupitelstva kraje,
rady kraje, komisí rady kraje, hejtmana kraje, ředitele
krajského úřadu, příp. ostatních odborů kraje.
•
Zpracovávání připomínek k návrhům obecně závazných
právních a jiných předpisů v rámci vnějšího připomínkového
řízení podle legislativních pravidel vlády, příp. podle
požadavků ústředních správních úřadů a dalších orgánů státní
správy (eKLEP).
•
Zpracovávání právních stanovisek ve věcech aktivních
a pasivních žalob kraje, vč. zpracovávání návrhů žalob
podávaných krajem a vyjádření k žalobám podaných na kraj.
•
Zajišťování právní pomoci odborům krajského úřadu,
příp. právní služby ve věcech vymáhání pohledávek kraje
vzniklých při výkonu samostatné působnosti.
•
Poskytování právních konzultací odborům krajského
úřadu a obcím ve správním území kraje (mimo vydávání
nařízení obcí).
•
Zastupování kraje v řízení před soudem, příp. jinými
orgány státní správy.
•
Vedení agendy vymáhání pohledávek krajského úřadu
vznikajících z nezaplacených správních poplatků, pokut
uložených ve správním řízení odbory krajského úřadu a z
dalších důvodů.
V oblasti přenesené působnosti to pak je:
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•
Výkon dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí
na území kraje.
•
Poskytování právní pomoci odborům krajského úřadu
při správním řízení, soudním řízení, poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím a
uplatňování dalších právních předpisů ve věcech ve funkční
působnosti těchto odborů.
•
Vyřizování stížností na činnost orgánů obcí, příp.
krajského úřadu při výkonu přenesené působnosti.
•
Posuzování zákonnosti nařízení obcí, vydávaných
v přenesené působnosti obcí a poskytování metodické pomoci
v rámci vydávání nařízení obcí, kontrola nařízení obcí a
poradenství při odstraňování nedostatků těchto nařízení.
•
Rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace, je-li smluvní stranou DSO nebo obec.
•
Zastupování krajského úřadu v řízení před soudem,
příp. jinými orgány státní správy, ve věcech ve funkční
působnosti odboru, příp. ostatních odborů krajského úřadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že úředníci územních
samosprávných celků z vyšších platových tříd (od 12. platové
třídy) mají bezpochyby minimálně srovnatelné znalosti jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru a tím mají podle
názoru kraje právo na stejný přístup k justiční zkoušce jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru. Z toho důvodu
Plzeňský kraj navrhuje, aby byl o ně rozšířen § 111 návrhu, a
navrhuje, aby byl pro kategorii úředníků územních
samosprávných celků stanoven minimální požadavek třídy na
12. platovou třídu, který i tak v kombinaci s právním
vzděláním dostatečně zajistí erudici pro výkon funkce soudce.
2.

K § 117 návrhu

Podle tohoto ustanovení lze připustit kandidáta na funkci
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soudce k výběrovému řízení na funkci soudce teprve po 10
letech výkonu funkce notáře, státního zástupce, advokáta nebo
exekutora a státního zaměstnance teprve po dokonce 15 letech
výkonu činnosti. Tyto doby přitom mají nahradit pouhý jeden
rok odborné přípravy justičního kandidáta. Takto stanovené
doby považuje Plzeňský kraj za extrémně nevyvážené pro
kandidáty z jiných oblastí. Jeden rok na soudu ve své podstatě
v obdobných činnostech vyššího soudního úředníka nebo
asistenta soudce a dosavadního justičního čekatele (tedy
jednoduché úkony a rozhodnutí) se staví na roveň dlouhodobé
praxi v oboru, kdy všechny výše vyjmenované obory připraví
za stejný jeden rok kandidáta na funkci soudce bezpochyby
lépe, než např. vypracovávání jednoduchých rozhodnutí či
výkon porozsudkové agendy a vypracovávání statistických
listů. S ohledem na složitost shora uvedených povolání se
navrhuje tyto doby zkrátit ideálně na 3 a 5 let, minimálně pak
na polovinu, resp. na 5 a 7 let.

Krajský
úřad Zásadní připomínka:
Středočeského kraje
§ 111

Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.
Vysvětleno.

V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
Navrhujeme doplnit § 111 o ustanovení, že Ministerstvo možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
spravedlnosti umožní složit odbornou justiční zkoušku rovněž asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
odborníkům z oblasti územní samosprávy, splňujícím
stanovené požadavky, tedy vysokoškolské vzdělání, výkon Stejně tak dochází, na základě připomínek,
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právní činnosti a legislativy po minimálně vymezenou dobu a k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
adekvátní platové zařazení.
zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
Nevidíme racionální důvod, proč by tito uchazeči vykonávající
taktéž vysoce odbornou činnost na úseku samostatné i
přenesené působnosti, při níž jsou se soudní soustavou často
pravidelně ve styku a mají s ní zkušenosti, měli být, pokud
projeví zájem o funkci soudce, z tohoto výběru eliminováni.
Jejich profesní zkušenosti mohou být pro justici v oblasti
správního soudnictví přínosem.
Z tohoto hlediska považujeme za nejvhodnější řešení přijetí
varianty III – Rozšířený přístup k odborné justiční zkoušce pro
osoby vně justice, upravené, resp. rozšířené ovšem o možnost,
jak je námi navrhováno.
Krajský úřad Ústeckého Zásadní připomínka:
Vysvětleno.
kraje
K § 111 návrhu
V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
1) Ústecký kraj nesouhlasí s tím, aby byla dána možnost
vykonat justiční zkoušku pouze zaměstnanci ve služebním možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
poměru ke státu. V případě, že je cílem novely zajistit větší asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
propustnost odborníků do justice, kdy v rámci správního
soudnictví se skutečně kvalitních odborníků z praxe Stejně tak dochází, na základě připomínek,
nedostává (funkce soudců na správních úsecích krajských k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
soudů často obsazují soudci s dosavadní zcela odlišnou zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
praxí či bývalí asistenti Nejvyššího správního nebo
Ústavního soudu, kteří neprošli běžnou praxí výkonu
správních činností a řízení), není podle názoru Ústeckého
kraje důvodu omezovat přístup k odborné justiční zkoušce
tímto způsobem. Ústecký kraj je přesvědčen, že by bylo
vhodné, aby byli ke zkoušce připuštěni i úředníci územních
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samosprávných celků, zejména krajů, kteří vykonávají
obdobně složité činnosti jako úředníci ve služebním
poměru na ministerstvech a provádějí správní řízení jak
v prvním stupni, tak ve stupni druhém včetně
mimořádných opravných či dozorčích prostředků. Zároveň
omezení poměrně vysoké platové třídy (běžná funkce
tajemníka (vedoucího úřadu) na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností je zařazena do 11. platové třídy dle
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě) zajišťuje, že
se k justiční zkoušce nebudou hlásit běžní referenti úřadů
územních samosprávných celků. Reálné by proto bylo
hlášení se ke zkoušce z řad úředníků krajů (ovšem zde jsou
běžní referenti zařazeni rovněž do 11. platové třídy, 12.
platová třída je vyhrazená referentům, kteří provádějí
náročnější činnosti), spíše tedy vedoucí zaměstnanci
krajských úřadů či vedoucí úřadů.
Podle § 111 návrhu může být k odborné justiční zkoušce
připuštěn zaměstnanec státu, který je ve služebním poměru
v oboru
služby
legislativa
a
právní
činnost,
jenž je zařazen ve 13. platové třídě a vykonává praxi
v oboru služby minimálně 5 let a v posledním služebním
hodnocení dosáhl vynikajících výsledků. Obory právní
služby stanoví nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech
státní služby, od 1. 7. 2019 nařízení vlády č. 1/2019, o
oborech státní služby, platové třídy stanoví nařízení vlády
č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností. Zároveň
musí mít vzdělání v magisterském studijním programu
v oblasti práva na vysoké škole v České republice.

Stránka 95 (celkem 160)

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

U úředníků územních samosprávných celků platové třídy
vymezuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů. U položky 2.10.01 – referent společné státní
správy a samosprávy je vymezení 13. platové třídy téměř
identické s vymezením 13. platové třídy podle nařízení
vlády č. 302/2014 Sb., kde autoři tohoto nařízení vlády
hledali inspiraci při jeho tvorbě (12. platová třída u
úředníků územních samosprávných celků je navíc mnohem
širší než u zaměstnanců státu ve služebním poměru).
Pro ilustraci lze uvést nejdůležitější body náplně práce
referenta kraje na pozici „právník“ v odboru legislativním,
který je zařazen ve 12. platové třídě v oblasti samostatné
působnosti:
• Poskytování konzultací k návrhům právních předpisů
zpracovávaných ve funkční působnosti ostatních
odborů krajského úřadu.
• Zpracovávání návrhů smluv uzavíraných krajem.
• Právní posuzování smluv uzavíraných krajem
zpracovaných odbory krajského úřadu.
• Právní posuzování plnění smluv uzavřených krajem vč.
navrhování a realizace opatření při jejich neplnění.
• Zpracovávání právních stanovisek ve věcech podle
požadavků zastupitelstva kraje, výborů zastupitelstva
kraje, rady kraje, komisí rady kraje, hejtmana kraje,
ředitele krajského úřadu, příp. ostatních odborů kraje.
• Zpracovávání připomínek k návrhům obecně závazných
právních a jiných předpisů v rámci vnějšího
připomínkového řízení podle legislativních pravidel
vlády, příp. podle požadavků ústředních správních
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•

•
•
•
•

úřadů a dalších orgánů státní správy (E-KLEP).
Zpracovávání právních stanovisek ve věcech aktivních
a pasivních žalob kraje, vč. zpracovávání návrhů žalob
podávaných krajem a vyjádření k žalobám podaných na
kraj.
Zajišťování právní pomoci odborům krajského úřadu,
příp. právní služby ve věcech vymáhání pohledávek
kraje vzniklých při výkonu samostatné působnosti.
Poskytování právních konzultací odborům krajského
úřadu a obcím ve správním území kraje (mimo
vydávání nařízení obcí).
Zastupování kraje v řízení před soudem, příp. jinými
orgány státní správy.
Vedení agendy vymáhání pohledávek krajského úřadu
vznikajících z nezaplacených správních poplatků, pokut
uložených ve správním řízení odbory krajského úřadu a
z dalších důvodů.

V oblasti přenesené působnosti to pak je:
• Výkon dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí
na území kraje.
• Poskytování právní pomoci odborům krajského úřadu
při správním řízení, soudním řízení, poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím a uplatňování dalších právních předpisů ve
věcech ve funkční působnosti těchto odborů.
• Vyřizování stížností na činnost orgánů obcí, příp.
krajského úřadu při výkonu přenesené působnosti.
• Posuzování zákonnosti nařízení obcí, vydávaných
v přenesené působnosti obcí a poskytování metodické
pomoci v rámci vydávání nařízení obcí, kontrola
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nařízení obcí a poradenství při odstraňování nedostatků
těchto nařízení.
• Rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace, je-li smluvní stranou DSO nebo
obec.
• Zastupování krajského úřadu v řízení před soudem,
příp. jinými orgány státní správy, ve věcech ve funkční
působnosti odboru, příp. ostatních odborů krajského
úřadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že úředníci územních
samosprávných celků z vyšších platových tříd (od 12. platové
třídy) mají bezpochyby minimálně srovnatelné znalosti jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru a tím mají podle
názoru kraje právo na stejný přístup k justiční zkoušce jako
zaměstnanci státu ve služebním poměru. Z toho důvodu
Ústecký kraj navrhuje, aby byl o ně rozšířen § 111 návrhu, a
navrhuje, aby byl pro kategorii úředníků územních
samosprávných celků stanoven minimální požadavek třídy na
12. platovou třídu, který i tak v kombinaci s právním
vzděláním dostatečně zajistí erudici pro výkon funkce soudce.
K § 117 návrhu
Podle tohoto ustanovení lze připustit kandidáta na funkci
soudce k výběrovému řízení na funkci soudce teprve po 10
letech výkonu funkce notáře, státního zástupce, advokáta
exekutora a státního zaměstnance teprve po dokonce 15 letech
výkonu činnosti. Tyto doby přitom mají nahradit pouhý jeden
rok odborné přípravy justičního kandidáta. Takto stanovené
doby považuje Ústecký kraj za extrémně nevyvážené pro
kandidáty z jiných oblastí. Jeden rok na soudu ve své podstatě
v obdobných činnostech vyššího soudního úředníka nebo
asistenta soudce a dosavadního justičního čekatele (tedy
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Vysvětleno.
Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
seznámili s chodem justice a osvojili si
dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
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jednoduché úkony a rozhodnutí) se staví na roveň dlouhodobé
praxi v oboru, kdy všechny výše vyjmenované obory připraví
za stejný jeden rok kandidáta na funkci soudce bezpochyby
lépe, než např. vypracovávání jednoduchých rozhodnutí či
výkon porozsudkové agendy a vypracovávání statistických
listů. S ohledem na složitost shora uvedených povolání se
navrhuje tyto doby zkrátit ideálně na 3 a 5 let, minimálně pak
na polovinu, resp. na 5 a 7 let.

Krajský úřad Zlínského Zásadní připomínky:
kraje
Ke čl. I. bodu 52 návrhu zákona (§ 110 odst. 2 a 3
1.
zákona ve znění návrhu): Navrhujeme text změnit takto:
„(2) Podmínkou podání žádosti je výkon právní praxe po
dobu nejméně 3 let, z toho nejméně po dobu 1 roku výkon
funkce asistenta soudce, a dále nejméně 2 roky praxe mimo
justici.

zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
kandidát na funkci soudce musel absolvovat
odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
opakovaně
zvažována.
Na
základě
připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
možnost vstupu odborníků ze státní správy.
Naopak na základě připomínek byla do návrhu
zapracována
možnost
vstupu
odborníků
z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
titul docent nebo profesor.
1. Nevyhověno.
K odst. 1
Navrhuje se naprosto nová koncepce, a to povinná
mimo justiční praxe, která by navíc měla
převažovat nad dobou strávenou v justici před
samotnou odbornou justiční zkouškou.

K odst. 3
Dochází k zachování současné právní úpravy pro
(3) Do doby právní praxe se započítává doba výkonu funkce
zápočty praxe. Činnost zaměstnance ÚSC ve 12.
asistenta státního zástupce, právního čekatele, soudce
PT bude případně uznána jako další praxe podle
Ústavního soudu, praxe advokátního koncipienta, notářského
věty poslední.
kandidáta, notářského koncipienta, exekutorského kandidáta,
exekutorského koncipienta, vyššího soudního úředníka,
zaměstnance ve služebním poměru v oboru služby legislativa
a právní činnost zařazeného ve 12. a vyšší platové třídě,
zaměstnance územního samosprávného celku zařazeného do
úřadu územního samosprávného celku, zařazeného ve 12. a
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vyšší platové třídě, a asistenta Veřejné ochránkyně práv.
Ministerstvo výjimečně může započítat do doby právní praxe
dobu jiné právnické činnosti, a to nejdéle v rozsahu 1 roku.“

Ke čl. I. bodu 52 návrhu zákona (§ 111 odst. 1 zákona
2.
ve znění návrhu – „Ministerstvo za stejných podmínek umožní
vykonat odbornou justiční zkoušku vyššímu soudnímu
úředníkovi, který získal vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České
republice, soudci Ústavního soudu a asistentovi Veřejného
ochránce práv)“: Požadujeme upřesnit, k čemu se vztahuje
sousloví „za stejných podmínek“, resp. s čím postavením
a podmínkami se srovnává postavení vyššího soudního
úředníka či asistenta Veřejného ochránce práv.
3.
Ke čl. I. bodu 52 návrhu zákona (§ 111 odst. 2 zákona
ve znění návrhu): Navrhujeme text věty první změnit takto:
„Ministerstvo umožní vykonat odbornou justiční zkoušku
občanovi, který získal vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České
republice, je zaměstnancem ve služebním poměru nebo
zaměstnancem územního samosprávného celku zařazeným
do úřadu územního samosprávného celku, zařazeným ve 12.
a vyšší platové třídě a vykonává právní praxi v oboru
minimálně 5 let.“
Odůvodnění k připomínkám 1 až 3 :
Považujeme za rozumné, pokud se přistupuje k otevírání
justice pro zkušené odborníky z oblastí mimo justici, zároveň
do určité míry zpřísnit podmínky pro vykonání odborné
justiční zkoušky pro asistenty soudců tak, aby tito budoucí
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2. a 3. Vysvětleno.
Za stejných podmínek znamená, že vyšší soudní
úředník bude připuštěn k odborné justiční zkoušce
za podmínky, že splní praxi (3 roky, z toho 1 rok
jako VSÚ),
zkouška mu bude umožněna
nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti,
podmínky opakování.
V návaznosti na připomínky bude přístup
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
Stejně tak dochází, na základě připomínek,
k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
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soudci měli také praktické zkušenosti z běžné právní praxe
mimo kanceláře soudů.
V § 111 odst. 1 není jasné, se kterou skupinou se srovnává
postavení asistentů VOP a vyšších soudních úředníků
v přístupu k vykonání odborné justiční zkoušky.
Navrhujeme doplnit § 111 odst. 2 o ustanovení, že Ministerstvo
spravedlnosti umožní složit odbornou justiční zkoušku rovněž
odborníkům z oblasti územní samosprávy, splňujícím
stanovené požadavky, tedy vysokoškolské vzdělání, výkon
právní činnosti po minimálně vymezenou dobu a adekvátní
platové zařazení.
Nepovažujeme dále za vhodné dávat možnost vykonat justiční
zkoušku pouze zaměstnanci ve služebním poměru ke státu,
navíc s velice vysokým platovým zařazením a de facto jen ve
výjimečných případech (vynikající služební hodnocení). Jsme
toho názoru, že by tato možnost měla být dána také úředníkům
územních samosprávných celků s praxí a odpovídající
kvalifikací. Podmínky nastavené navrhovaným ustanovením
jsou prakticky nereálné, přihlédneme-li ke skutečnosti, že
právníci krajských úřadů mívají nejčastěji 11. nebo 12.
platovou třídu. Rádi bychom také zohlednili aspekt praktických
zkušeností budoucího uchazeče o místo soudce, erudice a
znalostí „reálného života“, jakých se mu v pozici vysokého
ministerského úředníka sotva dostane.
4.
Ke čl. I. bodu 52 návrhu zákona (§ 113 odst. 1 zákona
ve znění návrhu): Navrhujeme text změnit takto „(1)
Justičním kandidátem se může stát jen ten, kdo složí do 4. Nevyhověno.
rukou předsedy krajského soudu slib, vykonal nejméně 2 roky Návrh směřuje k naprosto nové koncepci přípravy
praxe mimo justici a splňuje předpoklady pro výkon funkce a výběru soudců.
soudce
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s výjimkou věku a výběrového řízení na funkci soudce.“
Odůvodnění:
Také do tohoto ustanovení bychom rádi doplnili aspekt
praktické erudice budoucího soudce.
5.
Ke čl. I. bodu 52 návrhu zákona (§ 117 odst. 2 zákona
ve znění návrhu): Navrhujeme text změnit takto
Navrhujeme text změnit na: „2) Stejné účinky jako odborná 5. Vysvětleno.
příprava justičního kandidáta má
Praxe advokáta nemá nahrazovat přípravu
justičního čekatele. Nejedná se o rovnici 1 rok
a) výkon funkce státního zástupce, praxe advokáta, notáře a
přípravy u soudu = 10 let praxe v advokacii. U
exekutora po dobu 5 let.
kandidátů na funkci soudce je žádoucí, aby se
b) výkon právní praxe ve služebním poměru nebo v seznámili s chodem justice a osvojili si
pracovním poměru zařazeným do územního samosprávného dovednosti potřebné pro výkon funkce soudce, a
to i u advokátů a dalších osob z právní praxe.
celku po dobu 7 let.“
Možnost přihlásit se do výběrového řízení bez
Odůvodnění:
této předchozí praxe by měla být omezena jen na
Podle navrhovaného ustanovení lze připustit kandidáta na zkušené odborníky, které by justice jinak nebyla
funkci soudce po 10 letech výkonu práce notáře, advokáta či schopna zaujmout Délka praxe, která by měla
exekutora a dokonce po 15 letech práce ministerského úředníka umožnit tzv. „boční vstup“ do justice, aniž by
ve 13. a vyšší platové třídě. Odhlédneme-li od nereálnosti kandidát na funkci soudce musel absolvovat
představy, že takovýchto úředníků je mnoho a chtějí se stát odbornou přípravu u některého ze soudů, byla
soudci, stále přetrvává výhrada proti nevyváženosti takto opakovaně
zvažována.
Na
základě
stanovené doby. Asistentu soudce musí být umožněno připomínkového řízení byla z návrhu vypuštěna
vykonání zkoušky a „Podmínkou podání žádosti je výkon možnost vstupu odborníků ze státní správy.
právní praxe po dobu 3 let, z toho nejméně po dobu 1 roku Naopak na základě připomínek byla do návrhu
výkon funkce asistenta soudce.“ Máme za to, že odborná zapracována
možnost
vstupu
odborníků
zdatnost takového asistenta a advokáta s desetiletou praxí je z akademické sféry, konkrétně osob, které získaly
nesrovnatelná. Také zde považujeme za vhodné rozšířit okruh titul docent nebo profesor.
možných adeptů na soudce o odborníky z řad právníků
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Nejvyšší soud

zařazených do obecních a krajských úřadů.
Zásadní připomínky shrnujeme do šesti tezí, ke kterým se
vyjadřujeme dále podrobněji v textu:
1.
Nelze souhlasit s plošným zrušením účasti přísedících
v trestních i civilních řízeních.
2.
Je důležité upravit omezení vedlejších činností soudců.
3.
Funkcionáři okresních, krajských, vrchních i nejvyšších
soudů by měli mít možnost svůj mandát v budoucnu opakovat,
nikoli však v bezprostředně navazujícím funkčním období.
4.
Obecně je nutno pozitivně hodnotit zákonnou úpravu
centrálního výběrového řízení justičních kandidátů, a to včetně
možnosti vstupu do justice i pro osoby z jiných právnických
profesí. Navrhovaná úprava však není konzistentní pro
uchazeče z jiné právní praxe.
5.
Novela zákona by měla nově obsahovat zmocňovací
ustanovení, kterým bude předseda Nejvyššího a Nejvyššího
správního soudu moci vydat Pravidla pro výběr kandidátů na
soudce těchto soudů, a to po projednání se shromážděním
všech soudců těchto soudů.
6.
Psychologická vyšetření osob, které chtějí vstoupit do
justice, by měla být zásadně prováděna na začátku procesu
jejich výběru, nikoli na konci.

Ad 1) Přísedící v trestních i civilních řízeních
K hlavě II platného znění zákona, díl 1, oddíl 1, § 60 a násl. a
k změně trestního řádu a občanského soudního řádu a
dalších navazujících zákonů
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zákoníku.
Zásadně nesouhlasíme s připravovanou revoluční změnou
zákona, kterou má dojít k plošnému zrušení institutu
přísedících.
Důvodová zpráva k předloženému návrhu změny zákona o
soudech a soudcích operuje důvody spočívajícími v
administrativní náročnosti, nedostatečné participaci přísedících
na soudním řízení a komplikacích při sestavování senátů,
respektive jejich změn v průběhu řízení. Dále důvodová zpráva
uvádí data, z nichž plyne mj. očekávaná úspora 14 mil. Kč
ročně při zrušení tohoto institutu. Uvádí také, že počet
přísedících starších 60 let k 1. červnu 2018 je roven 3 342
z celkového počtu 5 415. Druhý uvedený údaj ukazuje na
problém ve skladbě přísedících, neboť ideálně by mělo být
zastoupeno celé spektrum věkových skupin tak, aby byl plně
rozvinut potenciál laického prvku v řízení.
Co se týče konkrétního pojetí institutu přísedících, dovolíme si
krátkou komparatistiku s využitím tohoto institutu v Evropě.
Předně bychom rádi uvedli, že evropské země přistupují
odlišně k otázce podílu přísedících na rozhodování soudu podle
druhu sporu či soudního řízení. Zatímco v předem vymezené
oblasti trestních věcí se jejich účast zpravidla spíše uznává
(výjimkou je Lotyšsko, Nizozemí a Kypr), v civilním právu je
znatelný spíše zdrženlivější přístup. Některé právní řády
připouštějí účast přísedících pouze u rozhodování
pracovněprávních sporů (např. Česká republika, Francie), popř.
obchodněprávních sporů (např. Francie), jiné ji z této právní
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oblasti zcela vylučují (např. Norsko, Slovensko, Estonsko).
Institut přísedících přitom může být zahrnut jak u soudu
prvního a druhého stupně (např. Rakousko, Švýcarsko, Norsko,
Švédsko), tak může být omezen pouze na prvoinstanční
rozhodování (např. Slovensko, Estonsko); v každém případě se
však nevztahuje na řízení před Nejvyšším soudem. 7
Pohledem na právní úpravy evropských zemí je třeba
konstatovat, že účast laického prvku na soudním
rozhodování je v evropském právním prostředí stále
poměrně silně zakotvena. Setkáváme se s ním jak v trestní,
tak v civilní větvi soudního řízení, přičemž právní úprava
České republiky v zásadě nevykazuje žádné větší, resp.
výraznější koncepční odchylky od modelů, které nalézáme
v jiných evropských státech.
S ohledem na konkrétní podobu rozhodovacího tělesa, jehož
jsou přísedící členy, bývá v evropských zemích zpravidla
upřednostňován tzv. smíšený senát (mixed court, mixed
tribunal, mixed panel) složený z přísedících i profesionálních
soudců, popř. profesionálního soudce. Všichni členové
smíšeného panelu přitom mají při rozhodování stejnou váhu
hlasu, což znamená, že role profesionálního soudce vůči
přísedícím není dominantní. Senát může být složen např.
z jednoho profesionálního soudce a dvou přísedících (touto
cestou se vydal mj. jiné i český právní řád, dále potom např.
7

THE EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ). Report on "European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and
quality of justice". s. 167. Dostupné z: http://www.coe.int/t/ dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.
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Rakousko, Německo, Maďarsko), konkrétní poměr se však liší
případ od případu, resp. stát od státu. Některé právní řády
připouštějí i senát složený čistě z přísedících, tedy bez účasti
profesionálního soudce (např. Spojené království, Francie,
Portugalsko), ty však bývají povolávány pouze k rozhodování
o drobných, méně závažných záležitostech. Další, méně
frekventovanou variantou je potom rozhodování jednoho
přísedícího jakožto „samosoudce“ (Belgie, Francie).
V českém právním prostředí má podle našeho názoru institut
přísedících své místo jak v trestním soudnictví, tak i v civilním,
kde je však omezen pouze na oblast pracovněprávních sporů.
V obou případech se účastní řízení u okresních a krajských
soudů v senátu složeném ze dvou přísedících a jednoho
předsedajícího profesionálního soudce (§ 34 odst. 2 a § 35
odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, dále jen
„ZSS“). Váha hlasů všech členů senátu je přitom stejná, což
odpovídá výše zmíněnému modelu smíšených panelů. Co se
týče trestního práva, přísedící jsou účastni na rozhodování
v prvním stupni [§ 2 odst. 9 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
dále jen „TŘ“; a § 31 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 ZSS],
pokud není věc svěřena k posouzení samosoudcem (§ 314a
odst. 1 TŘ). Tímto pravidlem jsou tedy z působnosti institutu
přísedících vyloučeny trestné činy, na které zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (§ 314a
odst. 1 TŘ). Stejně tak i pracovněprávní spory rozhoduje senát
složený z přísedících a soudce pouze v prvním stupni [§ 36a
odst. 1 písm. a) a § 36a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád]. V českém právním řádu je tedy účast
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přísedících na rozhodování v druhém stupni vyloučena.
Stávající model české právní úpravy předpokládá účast
laického prvku na prvním stupni trestního soudního řízení
a na prvním stupni rozhodování o pracovněprávních
sporech. Z tohoto úhlu pohledu stojí na pomezí dvou
extrémnějších variant právního řešení (úprava neobsahující
institut přísedících a úprava obsahující senáty složené jen z
přísedících). S ohledem na historickou zkušenost a relativně
uspokojivé výsledky, které současný model uplatňovaný
v České republice přináší, se domníváme, že k velmi zásadní
až revoluční změně tohoto institutu není důvod, byť můžeme
uvažovat o určitém omezení jejich role v trestních věcech u
okresních soudů a krajských soudů, kde by jejich účast byla
vázána jen zvlášť závažné zločiny. Podle našeho názoru účast
laické veřejnosti na soudním rozhodování, ať už v trestních
či pracovněprávních věcech, má i v dnešní době svůj
nezanedbatelný význam, který lze zachovat i v případě jejich
omezení v trestních věcech na zvlášť závažné zločiny,
u kterých je odůvodněna i povahou a závažností těchto zločinů
ve smyslu § 14 odst. 3 věta za středníkem tr. zákoníku. Brání
vzniku kabinetní justice, tedy justice uzavřené. Jde proto
nesporně o potřebnou součást veřejné kontroly. Při současném
ponechání přísedících u soudů považujeme však za nutné
nastavit jiný způsob jejich volby a omezit jejich účast
v trestních věcech na zvlášť závažné zločiny, čímž by
poklesl jejich absolutní počet jak u okresních, tak i krajských
soudů, kde se rovněž podle novely předpokládá, že by působil
samosoudce, čímž by byla odstraněna většina organizačních
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problémů, na které důvodová zpráva především poukazuje.
Je-li přidanou hodnotou přísedících vnesení životních
zkušeností do soudního rozhodování a pohled osoby nezatížené
hmotněprávními a procesněprávními souvislostmi, hodnotíme
jinak současnou právní úpravu jako v zásadě vyhovující.
Primárním smyslem institutu přísedícího je vnesení laického
prvku do soudního řízení, nikoliv odborných právních
vědomostí. Již z povahy věci plyne, že je to primárně předseda
senátu, který zodpovídá za odbornou stránku vedení soudního
řízení. Přísedící vnáší svojí účastí na řízení praktickou
zkušenost vlastního života. Odbornou stránku věci zajišťují
profesionální soudci. Funkce přísedícího by měla zůstat
i nadále zásadně čestná. Současně je však třeba uvažovat
o zatraktivnění této pozice zvýšením jejich odměny, což by
bylo možné s ohledem na shora uvedené omezení jejich
působení v trestním řízení. Vést by měla k růstu plurality mezi
přísedícími. Ideálním se jeví dosažení různé věkové
struktury přísedících (např. stanovením jejich počtu podle
věkových skupin), stejně tak jako jejich rozdílných životních
zkušeností a znalostí.
Stran sestavování senátů je nutné především zdůraznit, že ve
vztahu k přísedícím by měla být zohledněna minimálně jejich
specializace na trestní či civilní úsek. Zároveň je třeba trvat
na tom, aby jednotlivé soudy v rozvrhu práce předem a
srozumitelně stanovily způsob, jakým budou místa přísedících
v senátech obsazována. V tomto ohledu navrhujeme, pokud jde
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o pracovněprávní věci, zapojení odborových svazů a
organizací zaměstnavatelů, které by měly volit osoby
přísedících v těchto věcech (viz praxe v některých státech
zejména střední Evropy).
Současně je třeba zajistit, aby způsob přidělování přísedících
do senátů byl natolik flexibilní, aby nevedl k ohrožení
funkčnosti rozhodování jednotlivých senátů. Je třeba
respektovat, že přísedící jsou ve svém každodenním životě
vázáni pracovními či jinými povinnostmi, které jim na rozdíl
od soudců nedovolují mnohem častěji zúčastnit se soudního
jednání v libovolný den. Jakákoliv úprava by tak měla
respektovat potřebu řádného chodu justice a včasného
vyřizování soudního nápadu.
Ad 2) Omezení vedlejších činností soudců
Částečně vyhověno
K § 85 platného znění zákona o soudech a soudcích a
k navrhovanému § 85a zákona o soudech a soudcích
Doplněna možnost přispívat též při odborné
přípravě insolvenčních správců. Dále dle
Ve čtvrté hodnotící zprávě skupiny GRECO, která se zabývá připomínek doplněno po dohodě se zástupci NS
prevencí korupce mezi soudci, se v bodu 122 mimo jiné uvádí: pravidlo, že v případě, kdy vedlejší příjem
nepřesahuje 20% ročního platu soudce, nepodléhá
„Tým GET zastává názor, že je třeba přijmout vhodná
vedlejší činnost oznamovací povinnosti. Došlo i
opatření, která zajistí, že doplňkové činnosti soudců se budou k úpravě datu podávání oznámení o vedlejší
slučovat s jejich rolí v justici a nebudou je odvádět od řádného činnosti na 30.6.
plnění jejich soudcovských povinností. Aby byla taková
opatření spolehlivá, musela by zahrnovat přinejmenším
přiměřenou ohlašovací povinnost – např. druh činnosti, příjem
a strávený čas – vůči předsedovi soudu nebo jiné vhodné osobě
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a možná také povinnost zveřejnění, přesnější regulaci – např.
přiměřené stropy odměn, které může soudce z takové činnosti
ročně získat, a počtu pracovních hodin za týden,
které provozováním činnosti může strávit, a v neposlední řadě
vhodný způsob kontroly. Závěrem chce tým GET zdůraznit, že
ačkoliv by se tato pravidla měla odrazit v etickém kodexu, jak
je doporučeno výše, je zde také požadavek na jednoznačné
právní předpisy. Proto skupina GRECO doporučuje přísnější
regulaci doplňkových činností soudců včetně zavedení
požadavku na ohlášení a přiměřené kontroly dodržování
stávajících omezení v oblasti vykonávání těchto činností.“
Podle názoru Nejvyššího soudu vedlejší činnosti soudců patří
mezi aktivity, jež slouží nejen justici samotné, ale též
společnosti jako celku. Jak ZSS ve svém § 83 stanoví, soudce
přispívá svými znalostmi a zkušenostmi při odborné přípravě a
při odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních
a právních čekatelů a dalších zaměstnanců soudů a státních
zastupitelství,
organizovaném
Justiční
akademií,
ministerstvem, soudem nebo státním zastupitelstvím, a
nebráni-li tomu plnění jeho povinností při výkonu soudnictví,
může soudce přispívat svými znalostmi a zkušenostmi též při Vyhověno.
odborné přípravě notářů, advokátů, soudních exekutorů, Do ustanovení § 83 byl doplněn insolveční
správce.
advokátních koncipientů a exekutorských kandidátů. Ve výčtu
považujeme za vhodné vedle uvedených profesí uvést i
insolvenční správce. Zákon o soudech a soudcích v již
zmíněném § 80 odst. 4 ukládá soudci povinnost počínat si při
výkonu činnosti mimo funkci soudce tak, aby mu tato činnost
nebránila v řádném výkonu funkce soudce. Je potřeba
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upozornit na to, že tyto činnosti zvyšují odbornou erudici
a vážnost každého soudce a slouží k jeho dalšímu rozvoji,
neboť podle § 82 ZSS nese odpovědnost za svou odbornou
úroveň a je povinen se soustavně vzdělávat, a v neposlední
řadě zvyšuje jak vlastní odbornou prestiž, tak zprostředkovaně
i prestiž soudcovského stavu. Ačkoliv je třeba v obecnosti
soudce považovat za natolik morálně zdatné, že jsou s to
vyhnout se jednání překračující meze soudcovské nezávislosti,
je potřeba, aby to bylo zjevné i z pohledu veřejnosti.
Zatímco zavedení registračního režimu by mnohé soudce
mohlo
vést
k (nežádoucímu)
rozhodnutí
o
omezení publicistické či pedagogické činnosti, zavedení
vhodného oznamovacího režimu vedlejších činností soudce,
včetně stanovení rozsahu oznamovaných informací, lze
hodnotit jako pozitivní krok směrem k transparentnosti justice
v očích veřejnosti, a to při naplnění požadavků skupiny
GRECO.
Při řešení úpravy oznamovací povinnosti soudců lze jako
zajímavou hodnotit úpravu v Německu, kde si soudci
německého Spolkového účetního dvora (Bundesfinanzhof, dále
jen „BFH“) sami stanovili interním předpisem pravidla pro
vedlejší činnosti soudců BFH s názvem „Vodítka k právu
vedlejších
činností“
(německy
„Hinweise
zum
Nebentätigkeitsrecht“). Podle předmětné regulace by tak měly
být vedlejší činnosti podléhající povolení soudcům
zapovězeny, pokud příjem z těchto činností přesáhne 40 %
ročního platu soudce.
Stránka 111 (celkem 160)
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Při hledání vhodného řešení mezi příliš přísným registračním
principem omezujícím žádoucí vzdělávací a publikační aktivity
soudců a současným kritizovaným stavem, kdy žádná regulace
neexistuje, lze uvažovat o určité modifikaci výše uvedené
německé úpravy do českého prostředí. Jako vhodnou
považujeme zákonnou úpravu, kdy vedlejší činnosti soudců
by nepodléhaly žádné (oznamovací ani registrační)
povinnosti, pokud by vedlejší příjem z těchto činností
nepřesahoval 40 % nebo 30% ročního platu soudce.
V případě překročení této hranice by soudce k rukám předsedy
soudu předložil přehled svých vedlejších činností za uplynulý
rok, a to vždy např. k 30. červnu následujícího roku, což je
datum, kdy soudci podávají oznámení podle zákona o střetu
zájmů, 8 a kdy by to tedy logicky měli zjistit.
Již podle dnes platného zákona o střetu zájmů musí soudci
pravidelně, přesně a úplně podávat oznámení o příjmech a
závazcích, které zahrnuje jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné
majetkové výhody, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z
účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách,
pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod
přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč. Soudci podávají
oznámení v písemné podobě Nejvyššímu soudu.

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) oznamovací povinnost plyne z § 2 odst. 2 písm. f) tohoto
zákona ve spojení s § 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů; povinnost je třeba splnit do 30. 6. následujícího roku.
8
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Výše uvedená navrhovaná úprava oznámení o vedlejších
příjmech podávaná soudci s příjmem přesahujícím 40 % nebo
30 % ročního platu k rukám předsedy soudu, kde dotyčný
soudce působí, je vedená snahou nezatížit soudy dalšími
žádostmi o poskytnutí informací týkajících se jejich vedlejších
příjmů, k čemuž by nepochybně navrhovaná úprava vedla.
Přitom by námi navržená úprava splnila požadavek, aby došlo
k omezení nepřiměřeného rozsahu vedlejší činnosti u některých
soudců a zároveň by nevedla ani k administrativnímu zatížení
soudců, kteří vykonávají zmíněné činnosti v přiměřeném
rozsahu, kterých je podle našeho vědomí naprostá většiny, a
ani předsedů soudů. Při navrhovaném § 85a by v podstatě
každý soudce podával uvedené oznámení, neboť je jen velmi
málo soudců, kteří nevykonávají vůbec žádnou takovou
předpokládanou vedlejší činnost, a to i třeba ohledně jen jedné
přednášky nebo jednoho článku v odborném časopise, a navíc
v rozdílném termínu (do 31. ledna) oproti termínu podávání
oznámení o příjmech a závazcích. Přitom námi navrhovanou
úpravou by došlo k splnění shora uvedeného požadavku
v doporučení, obsaženého v hodnotící zprávě skupiny GRECO,
které předpokládá stejně bližší úpravu pravidel v etickém
kodexu.
Částečně vyhověno
Došlo k úpravě návrhu tak, aby mandát předsedy
a místopředsedy soudu nebylo možné opakovat u
téhož soudu. Dále je u předsedů krajských a
vrchních soudů navrhováno omezení opakování
tak, aby se nejednalo o bezprostřední opakování
Souhlasíme s premisou, že předseda či místopředseda soudu by funkce na soudu téhož stupně.
Ad 3) Opakování mandátů funkcionářů okresních, krajských
a vrchních soudů
K navrhovanému ustanovení §105a zákona o soudech a
soudcích
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z hlediska eliminace možného předpokládaného vstřícného
jednání některých předsedů vůči výkonné moci, vedeného
snahou získat znovu zastávanou funkci, neměli zastávat stejnou
funkci ve dvou po sobě jdoucích obdobích (mandátech).
Nepovažujeme však za vhodné, aby soudní funkcionář nemohl
u stejného soudu během své mnohaleté kariéry vykonávat
stejnou funkci např. s odstupem mnoha let (tedy nikoli jen
jednou), a jsme toho názoru, že opakování mandátu
v budoucnu by mělo být v zásadě umožněno, nikoli však
v bezprostředně navazujícím období. Tím by nepochybně byla
odstraněna shora uvedená obava, neboť takový funkcionář by
se musel transparentně zúčastnit nového výběrového řízení
s odstupem několika let.
Navrhujeme proto upravit nový § 105a v tomto znění:
„(1) Předsedu soudu nelze jmenovat do funkce předsedy téhož
soudu nebo soudu téhož stupně znovu (alt. opakovaně)
v bezprostředně následujícím funkčním období.
(2) Místopředsedu soudu nelze jmenovat do funkce
místopředsedy téhož soudu nebo soudu téhož znovu (alt.
opakovaně) v bezprostředně následujícím funkčním
období. „
Pokud by bylo přijato v návrhu novelizace uvedené řešení, je
třeba si uvědomit vznik problémů, ke kterým následně
bezesporu dojde u některých menších okresních soudů
s nízkým počtem soudců. Právě u těchto nejmenších soudů
(Okresní soud v Rokycanech, Okresní soud v Pelhřimově nebo
Stránka 114 (celkem 160)
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Okresní soud v Jeseníku, kde mají 6-7 soudců) vznikají již nyní
značné problémy z hlediska vyřizování jednotlivých agend,
výraznější specializace ale i zastupování, a samozřejmě i při
obsazování míst funkcionářů soudu. Je přitom zřejmé,
že obecně je zájem o pozici funkcionáře u okresních soudů
spíše menší, než větší. Hrozí tím situace, že o pozici
funkcionáře buď nebude vůbec zájem či zájem bude, ale pro
absolutní nemožnost opakování mandátu nebude možné pozici
obsadit a soudu bude muset předsedat soudce, který na soud –
bez znalosti místních poměrů – přijde z jiného soudu jiného
stupně, pokud se vůbec takový najde (viz navrhované znění §
105a odst. 2 ZSS).
Vyhověno
Došlo k formulační úpravě návrhu a k úpravě
Název oddílu 2 „Dílu 4 Funkcionáři soudů“ má nevhodný formátu.
název „Výběr“; v novelizaci také chybí změna číslování
dosavadního oddílu 2 Zánik funkce na oddíl 3.
Dále navrhujeme vypustit z § 105b odstavec 3 o nutnosti
„absolvovat vzdělávací program zaměřený na oblast řízení
soudu“, neboť jeho absolvování by mělo být podmínkou pro
jmenování v rámci § 105b odst. 1, podle kterého „svými
odbornými znalostmi … dává záruky řádného výkonu funkce.“
Absolvování do 2 let ode dne jmenování do funkce předsedy
nebo místopředsedy nedává příliš smysl. Navíc z návrhu není
dostatečně zřejmé, jaký to bude program a jak tato zákonná
povinnost bude realizována (v důvodové zprávě se uvádí jen,
že to bude zajišťovat justiční akademie, která má již
připravenou koncepci atd.). Navíc podle obecné části důvodové
zprávy pod bodem 7. v rubrice „Výběr soudních funkcionářů
Stránka 115 (celkem 160)

Vysvětleno
Povinnost absolvovat vzdělávací program bude
zachován i s podmínkou jeho absolvování do 2 let
ode dne jmenování do funkce jelikož cílem není
demotivovat uchazeče tím, že by toto vzdělání
museli mít přede dnem jmenování do funkce. Již
v současnosti toto vzdělávání zajišťuje Justiční
akademie. Návrh byl doplněn, aby bylo jasné, že
se povinnost vztahuje na okresní, krajské a
vrchních soudy.
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se předpokládá, že se manažerské vzdělávání má vztahovat jen
na předsedy okresních, krajských a vrchních soudů (nikoli tedy
na předsedy Nejvyšších soudů, nehovoří se ani
o místopředsedech soudů), ale uvedené ustanovení je obecné
pro všechny předsedy a místopředsedy.
Vysvětleno
Ad 4) Vstup do justice, justiční kandidáti.
Cílem dvojího zkoumání způsobilosti osoby je
K navrhovanému ustanovení § 109 až § 117 zákona o výběr těch nejlepších kandidátů, proto je nutné
zakomponovat ještě výběrové řízení na funkci
soudech a soudcích
soudce, aby došlo ke zhodnocení zkušeností, které
justice s daným uchazečem má.
V otázce výběru justičních kandidátů považujeme za nutné
zdůraznit, že vítáme novou zákonnou úpravu centrálního
výběrového řízení justičních kandidátů. Část soudců
Nejvyššího soudu upozorňuje na to, že z návrhu není
dostatečně zřejmé, proč navrhovatel pouze nerozšířil
(nezpřesnil) podmínky pro stávající, dobře zavedenou praxi
systému justičních čekatelů a asistentů, a zavádí systém nový,
který je, ale co do fundamentálních aspektů pozice čekatele a
kandidáta, resp. asistenta, v zásadě stejný jako systém stávající.
Jako problematické tito soudci Nejvyššího soudu také spatřuji
dvojí zkoumání způsobilosti osoby – jednou při výběrovém
řízení na pozici justičního kandidáta (navrhovaný § 112 ZSS)
a podruhé při výběrovém řízení na pozici soudce (navrhovaný
§ 116 ZSS).
Vysvětleno.
Nejvyšší soud obecně vítá možnost vstupu osob z ostatních Došlo k odstranění úpravy výslovně umožňující
právních profesí do justice, neboť tím dochází k obohacení přístup osob ve služebním poměru v oboru
množiny kandidátů na soudcovské pozice o další kvalitní legislativa a právní činnost k justiční zkoušce.
právníky. Nepovažujeme však za vhodné, aby byly jako soudci
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jmenovány osoby z praxe v jiné právní oblasti praxe (např. ve
služebním oboru legislativa a právní činnost). Také zúžení
okruhu osob, kterým se bude započítávat doba přípravy
k justiční zkoušce, je provedeno přinejmenším nesystematicky.
Zatímco navrhovatel zavádí možnost pro osoby ve služebním
poměru v oboru legislativa a právní činnost, zařazených do
minimálně 13. platové třídy (lze se ptát proč zrovna tyto
osoby), neuvádí stejnou možnost kupříkladu pro zaměstnance
vrcholných soudů na pozicích poradců, analytiků či odborníků
na unijní či srovnávací právo, kteří již na soudech pracují, znají
práci se soudním spisem, v nějaké podobě participují na
konceptech soudních rozhodnutí a svojí odbornou prací
přispívají k jejich kvalitě. Ve vztahu k navrhovanému § 110
odst. 3, § 111 odst. 2 a 117 odst. 2 ZSS ještě považujeme za
nutné zmínit, že výčet funkcí zahrnuje „zaměstnance ve
služebním poměru v oboru služby legislativa a právní činnost“.
Není pochyb o tom, že práce na tvorbě právních předpisů je
vysoce kvalifikovanou, nicméně její povaha je naprosto odlišná
od očekávané práce soudců, kteří musí při rozhodovací činnosti
především disponovat schopností aplikovat platné právo.
Z tohoto pohledu by pracovníci vrcholných soudů na úrovni
výše zmíněných poradců a dalších pracovníků, kteří jsou
dílčími způsoby účastni procesu aplikace zákona v konkrétních
věcech, bezesporu byli disponovanějšími kandidáty. Navíc je
třeba uvést, že na tyto pracovníky soudů se, na rozdíl od
pracovníků ministerstev, nevztahuje zákon o státní službě. Je
tedy třeba opatrně zvážit, čí přístup k justiční zkoušce má být
takovýmto způsobem limitován (§ 110 a § 111) a výkon právní
praxe jakých osob má mít stejné účinky jako odborná příprava
Stránka 117 (celkem 160)

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

justičního kandidáta (§ 117).
K navrhovanému ustanovení § 117 ZSS:
Navrhované ustanovení § 117 ZSS je třeba doplnit o
pracovníky z akademické sféry, jejichž erudice při získání
akademických titulů docent či profesor je bezesporu
srovnatelná s praxí advokátů, notářů či exekutorů.

Vyhověno
Návrh byl doplněn o přístup akademických
pracovníků k odborné justiční zkoušce.

Proto ustanovení § 117 odst. 2 navrhujeme doplnit o písm. c)
takto:
„c) výkon právní praxe po dobu 10 let a dosažení titulu docent
či profesor z právního oboru souvisejícího s rozhodovací
činností soudů (§ 71 až 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů)“.

Ad 5) Pravidla pro výběr soudců nejvyšších soudů
Novela zákona by měla obsahovat výslovné zmocňující
ustanovení pro předsedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího
správního soudu, na základě kterého by mohli tito předsedové
po projednání se shromážděním soudců těchto soudů (srov. §
54 odst. 1) vydat pravidla pro výběr soudců Nejvyššího soudu
a pravidla pro výběr soudců Nejvyššího správního soudu.
Důvodová zpráva pouze uvádí, že „co se týče výběru soudců
nejvyšších soudů, mělo by dojít pouze k úpravě obecné
podmínky pro jmenování nebo přeložení soudce k nejvyšším
Stránka 118 (celkem 160)

Vyhověno
Do návrhu doplněno ustanovení týkající se
pravidla pro výběr soudců nejvyšších soudů.
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soudům“, což nelze považovat za úpravu odpovídající
důležitosti takového výběru.
Navrhujeme proto doplnění odstavce 2 do § 70 tohoto
znění:
„(2) Předseda Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího
správního soudu vydají po projednání se shromážděním všech
soudců pravidla pro výběr kandidátů na výkon funkce soudce u
těchto soudů, jimiž stanoví požadavky a postup pro výběr
a hodnocení kandidátů na soudce Nejvyššího soudu a
Nejvyššího správního soudu.“
Dosavadní text se označuje jako odstavec (1).
Dále navrhujeme doplnění druhé věty do odstavce 2 § 71
tohoto znění:
„Požadavky a postup pro výběr a hodnocení kandidátů na
soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu jsou
stanoveny v pravidlech, která vydají předseda Nejvyššího
soudu a předseda Nejvyššího správního soudu podle § 70 odst.
2.“
Potřeba samostatných pravidel pro výběr soudců nejvyšších
soudů přirozeně vyplývá ze zvýšených požadavků na odborné,
osobnostní a charakterové vlastnosti soudce, který by měl být
přeložen k oběma nejvyšším soudům jako vrcholným soudním
orgánům zajišťujícím jednotu a zákonnost rozhodování
v občanském soudním řízení, v trestním řízení a správním
řízení. Tyto požadavky jsou dány především vysokými nároky
Stránka 119 (celkem 160)
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souvisejícími s náročností vykonávané práce, jakož i veřejným
zájmem na řádném chodu justice. Z tohoto hlediska je
nezbytné, aby takový soudce disponoval nejen výbornými
odbornými znalostmi a také patřičnými osobnostními
a morálními předpoklady, aby neustále rozvíjel své schopnosti
a průběžně se vzdělával, a to v rámci Justiční akademie a
případně i na právnických fakultách (např. v doktorském
studijním programu) a v jiných českých i zahraničních
vzdělávacích institucích. Za součást jeho odborného rozvoje
lze považovat i jeho publikační činnost, a to jak v oblasti
odborných monografií, komentářů a článků či příspěvků
v odborných časopisech, a také vystupování na odborných
konferencích doma i v zahraničí, což předpokládá i jeho
jazykovou vybavenost.
Předsedové obou nejvyšších soudů již tato pravidla přijali. Pro
zvýšení transparentnosti požadavků na funkce soudce
nejvyšších soudů jak z řad kariérních soudců, tak i z řad
kandidátů z mimosoudního prostředí, je jistě vhodné, když
bude zákon obsahovat výslovný odkaz na tato pravidla.
Vyhověno
Ad 6) Výběrové řízení na funkce soudce a psychologické
Psychologické vyšetření je přesunuto do
vyšetření
výběrového řízení na pozici justičního kandidáta.
K navrhovanému ustanovení § 116 zákona o soudech a
soudcích
Pokud má být součástí výběrového řízení na funkci soudce i
psychologické vyšetření, je třeba, aby toto vyšetření proběhlo
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na počátku celého procesu, tedy už při výběrovém řízení na
pozici justičního kandidáta. Není důvodu, aby stát vynakládal
další prostředky ze státního rozpočtu (nákladná školení, plat
apod.) na přípravu justičního kandidáta na pozici soudce, který
by následně neprošel „sítem psychotestů“, a stalo by se to
důvodem, aby nemohl být navržen na jmenování do funkce
soudce.
Cílem psychologického vyšetření je ověřit u kandidáta
přítomnost požadovaných osobnostních rysů. Upozorňujeme
na možná úskalí a citlivost problematiky psychologických
vyšetření, danou negativní zkušeností, která vyvrcholila v roce
2011 ukončením spolupráce s psychology, kteří daná
psychologická vyšetření pro Ministerstvo spravedlnosti
připravovali. Tato vyšetření byla přitom zaměřena právě na
hledání optimálního kandidáta na funkci soudce a měla
ověřovat např. zralost osobnosti, schopnost plánování či
odolnost vůči únavě. Přikláníme se proto k podobě testů, jež by
sloužily pouze k vyloučení uchazečů, kteří se k výkonu funkce
soudce zjevně nehodí. Jsme přesvědčeni, že předcházející
systém mohl vést k vyřazení kvalitních kandidátů, z kterých by
byli dobří soudci.
Zákonem či vyhláškou by mělo být jasně upraveno, jaká je
váha výsledků psychologického vyšetření pro celkový
výsledek řízení.
Dále k novelizaci zákona o soudech a soudcích navrhujeme:
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Vyhověno
Doplněna možnost podílet
U ustanovení § 83 odst. 2 ZSS navrhujeme doplnit jako insolvenčních správců.
vzdělávanou skupinu též insolvenční správce.
K § 83 ZSS

se na

přípravě

Vysvětleno
Dále připojujeme několik připomínek dílčího charakteru Vyhláška bude projednávána jako samostatný
k základním tezím vyhlášky k provedení novely zákona o legislativní návrh po přijetí této novely.
Uplatněné připomínky budou při přípravě
soudech a soudcích:
konkrétního znění předmětné vyhlášky zváženy.
K§2
Je otázkou, zda by nebylo vhodné ustanovit, že si zájemce o
složení justiční zkoušky může o uznání právní praxe požádat
již před podáním přihlášky samotné, aby věděl, zda mu bude
praxe uznána, nebo zda se musí nadále věnovat získání
relevantní právní praxe.
K § 36
Bylo by vhodné specifikovat, co konkrétně se myslí větou:
„Komise určí konečné pořadí uchazečů v návaznosti na bodové
hodnocení ve všech etapách výběrového řízení.“
Výběrové řízení se skládá z písemné a ústní části a její součástí
je i psychologické vyšetření. Je třeba upravit, jaké bodové
ohodnocení získá uchazeč v písemné a ústní části a jakou váhu
má výsledek vyšetření pro celkové bodové hodnocení.
Nejvyšší správní soud

Obecné
Vysvětleno
Navrhovaná právní úprava, jejímž hlavním cílem je Jedná se o záměr, jelikož v případě přípravy jedné
zavést jednotný a transparentní systém výběru soudců a novely, která by obsahovala jak změnu zákona o
I.

Stránka 122 (celkem 160)

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

soudních funkcionářů, do určité míry zohledňuje i připomínky, soudech a soudcích, tak i kárného řádu by mohlo
které byly Nejvyšším správním soudem uplatněny již dojít k její příliš velké složitosti.
k předchozí navrhované právní úpravě. V tomto směru je to
nepochybně pozitivní krok a navrhovaná koncepce má své
opodstatnění; mnohé problematické body nadále přetrvávají
(viz připomínky níže k jednotlivým bodům).
Změna zákona č. 6/2002 Sb. je i technicky legislativně
nevhodně pojata rozdělením na dvě části. Část ustanovení
zákona o soudech a soudcích je měněna přímo, prostřednictvím
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., jiná
ustanovení jsou však měněna v návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 7/2002 Sb. Novelizace zákona by měla být sjednocena
v jednom předpisu, a to v návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 6/2002 Sb.
Teze prováděcích předpisů týkající se výběru kandidátů
i soudců prozatím nepředpokládají specializaci výběrových
řízení pro účely správního soudnictví, avšak mělo by tomu tak
být (složení komisí, podoba písemného a ústního kola
výběrového řízení, apod.).
Totéž platí i v případě výběrového řízení na funkci
místopředsedy krajského soudu; mají-li být stanovena určitá
pravidla i pro výběr místopředsedy krajského soudu, měl by
členem výběrové komise v případě místopředsedy pro správní
soudnictví být např. zástupce Nejvyššího správního soudu.

Vysvětleno
Účelem této novely je zakotvit základní pravidla
pro výběr soudců obecných soudů. Ministerstvo si
je vědomo specifičnosti správního soudnictví,
v současnosti se jeví jako nejvhodnější upravit
pravidla pro výběr soudců obecných soudů.

Jakkoliv důvodová zpráva uvádí (v obecné části, bodu 2 Vyhověno
– odůvodnění hlavních principů), že „je předpokládáno Důvodová zpráva upravena ve smyslu zakotvení
zavedení pozic juniorních a seniorních asistentů, kteří se budou institutů asistenta soudce a justičního kandidáta.
lišit nejen náplní práce, ale také svým působením na soudu
před, resp. po justiční zkoušce“, tato koncepce není do zákona
o soudech a soudcích, ale ani do tezí vyhlášky k provedení
novely zákona o soudech a soudcích nijak zapracována. Pouze
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v důvodové zprávě se na několika místech hovoří o výběru
juniorních asistentů. Není však zřejmé, jak budou vybíráni
asistenti „seniorní“, v čem se bude lišit jejich náplň práce
oproti asistentům „juniorním“, a způsob praktického zajištění
takové změny. Zejména by to nemělo vést k tomu, že jediný
rozdíl bude nakonec v platovém ohodnocení. Má-li náplň práce
a požadavky na ni kladené být u obou skupin asistentů zcela
shodné, pak to neznamená nic jiného, že z juniorních asistentů
se stane ještě levnější pracovní síla, než z dosavadních
asistentů.
Na závěr je zapotřebí upozornit na nepřehlédnutelně
nízkou legislativně technickou a jazykovou úroveň návrhu.
Návrh proto otevírá celou řadu otázek stran budoucího výkladu
nově navrhovaných ustanovení (viz např. připomínky k § 36b,
§ 110 odst. 3, § 111 odst. 1 a 2 a jejich vzájemné provázanosti).
Obsahuje i řadu stylistických málo obratných formulací
(například spojení „způsob výběrového řízení “ v § 112 odst. 3
a § 117 odst. 3) a překlepů (§ 113 odst. 2, § 117 odst. 2).
K bodům, které se týkají zrušení institutu
přísedících
Zrušení přísedících je vysvětleno v zásadě toliko
administrativní a procesní náročností tohoto institutu.
Skutečnost, že něco není administrativně jednoduché, ještě
neznamená, že to pro vlastní rozhodovací činnost nemá žádný
přínos. Zrušit přísedící se vším všudy je sice skutečně
jednoduché řešení, ale v návrhu není opřeno o poctivou a
věcnou úvahu, učiněnou v kontextu srovnání právních úprav a
zkušeností v zahraničí. Variantní řešení zmiňovaná ve zprávě
RIA (str. 16) s odkazem na německou právní úpravu jsou
odmítána v zásadě rovněž toliko z důvodu administrativní
náročnosti. Navrhovaná řešení by však měla cílit především na
kvalitu výstupu, nikoliv na administrativní jednoduchost
procesu. Přísedící by mohli být (nejen v pracovněprávních
II.
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a trestních věcech, ale například i v opatrovnických věcech)
pro soudce i soudní řízení přínosní, pokud by se ovšem
podmínky pro jejich uplatnění, výběr, školení, atd. nastavily
jinak a lépe. V tomto případě se však (nejjednodušší možnou
cestou – škrtem) řeší příznaky, nikoliv příčiny problému.
Zapomíná se, že Ústava (čl. 94 odst. 2) počítá s účastí dalších
občanů na soudním rozhodování. Třebaže to Ústava přímo
nevyžaduje, jde o důležitý prvek legitimity soudního
rozhodování, veřejnou kontrolu soudnictví. Reminiscence na
bývalé soudce z lidu po 30 letech už jsou nepatřičné. Jde jen o
to vytvořit lepší podmínky pro činnost laiků. To nevyžaduje
neúměrně velké úsilí, ani náklady.
Tato připomínka je zásadní.
III.

K jednotlivým bodům

Vyhověno
K bodu 13 (§ 36b)
Předmětné ustanovení bylo z novely vypuštěno.
Nově navrhované pravidlo umožňuje asistentům soudce
vykonávat práci ve zkrácené pracovní době, avšak výkon práce
na „zkrácený “ úvazek se má odrazit v započítání nezbytné
doby právní praxe pro odbornou justiční zkoušku, která se
poměrně sníží. Na první pohled se jedná o pravidlo rozumné,
„spravedlivé “ a přiměřené. Podle důvodové zprávy má tato
úprava motivovat k zaměstnávání asistentů na snížené pracovní
úvazky. Krácení doby započitatelné praxe bude však spíše
demotivující a vůči tomuto cíli kontraproduktivní. Navíc
v důsledku tohoto pravidla budou asistenti soudce
znevýhodněni oproti ostatním „přípravným“ právnickým
profesím uvedeným v § 110 odst. 3, u nichž se do právní praxe
započítává doba bez ohledu na výši pracovního úvazku. Dané
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odlišné zacházení je neopodstatněné – pokud má být funkce
asistenta soudce onou hlavní přípravnou praxí pro pozdější
výkon funkce soudce, je nelogické, že částečný úvazek se pro
započítání praxe zohledňuje pouze u asistenta soudce. Navíc je
zde ještě jeden systémový problém: nové ustanovení je
zařazeno za stávající § 36a, který upravuje toliko postavení
asistentů soudců okresních, krajských a vrchních soudů,
nikoliv soudu nejvyššího (postavení „jeho“ asistentů je
komplexně upraveno ve stávajícím § 16, takže je otázkou, zda
se nově zaváděné pravidlo má vztahovat i na asistenty soudce
NS; nota bene asistenty soudce NSS, kteří nejsou ve stávajícím
znění upraveni vůbec, neboť komplexní úprava je obsažena
toliko v s. ř. s.). Systematický výklad by vedl k závěru, že
výkon práce na zkrácený úvazek se bude poměrně krátit pro
výpočet započitatelné praxe toliko u asistentů soudců
okresních, krajských a vrchních soudů, je však otázka, zda by
takový výklad obstál z hlediska rovnosti. Doporučuji proto
ustanovení z návrhu vypustit – částečný pracovní úvazek lze
s asistentem sjednat již nyní (jsou-li pro to podmínky) a dané
ustanovení v tomto směru nepřináší nic nového, pouze vytváří
dodatečné výkladové otázky a případné nerovnosti při
započítávání praxe.
Tato připomínka je zásadní.

K bodům 23 a 52 (§ 60 a § 116)
Ačkoliv důvodová zpráva uvádí, že u výběru soudců Vyhověno
nejvyšších soudů by mělo dojít pouze k úpravě obecné Do návrhu doplněno ustanovení týkající se
možnosti pro předsedy nejvyšších soudů vydat
•
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podmínky pro jmenování nebo přeložení soudce k nejvyšším pravidla pro výběr soudců těchto soudů.
soudům, v textu zákona není pro nejvyšší soudy žádná výjimka
stanovena. Pokud budou mít tedy nejvyšší soudy zájem získat
jako soudce odborníky z jiných právních profesí, nebudou tak
moci učinit bez předchozího výběrového řízení, které vyhlašuje
ministr spravedlnosti. To je v rozporu s dosavadní koncepcí
vyjádřenou v dokumentech obou nejvyšších soudů, týkajících
se přijímání odborníků z jiné právní praxe. Důvodovou
zprávou avizovaná výjimka pro nejvyšší soudy by do textu
měla být skutečně zapracována; například tím způsobem, že do
nového znění § 60 odst. 3 bude doplněno, že podmínka
úspěšného absolvování výběrového řízení na funkci soudce se
nevztahuje na soudce nejvyšších soudů, nebo bude řečeno, že
pravidla výběrového řízení pro soudce nejvyšších soudů si
stanoví tyto soudy.
Tato připomínka je zásadní.
•

K bodu 43 (§ 85 odst. 1)
NSS není přesvědčen o tom, že si praxe skutečně žádá, Vyhověno
aby rozsah zákonem dovolených výdělečných činností bylo Výslovně v zákoně upraveno, že se jedná o
nutné rozšířit též o sportovní činnost. Je třeba upozornit, že se činnost aktivního sportovce.
může jednat i o placené funkce v různých klubových výborech,
rozhodčích komisích a jiných orgánech sportovních klubů a
spolkových organizací. Přinejmenším z důvodové zprávy by
mělo být zřejmé, že se musí jednat o aktivní sportovní
činnost, nikoliv o placené pozice „vejborů“, lidově označované
jako „bafuňářské “. V každém případě jde zřejmě o činnosti
ojedinělé. Má-li být někdo za sportovní činnost placen, musí ji
vykonávat na vrcholové úrovni. Aby se na této úrovni udržel,
musí tomu věnovat značné množství času i energie. Je otázkou,
jestli taková aktivita neovlivňuje řádné plnění soudcovských
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povinností. Tak či onak platí, že kvůli jednotlivostem nemá být
měněn systém a souběhy činností se soudcovskou funkcí by
měly být spíše omezovány, než rozšiřovány. Lakonické tvrzení
v důvodové zprávě, že „jde o požadavek zástupců justice“,
nepůsobí věrohodně a by měl být konkretizován.
K bodu 45 (§ 85a)
Pokud bude předkladatel skutečně trvat na nově
stanovené povinnosti dle tohoto ustanovení, je třeba alespoň
požadovat, aby „evidence vedlejších činností “ byla co
nejjednodušší. Vedení evidence např. u posudku na
diplomovou práci a související vyplňovaní dalšího z mnoha
složitých formulářů (předmět a způsob činnosti, subjekt, místo
výkonu, časový rozsah…) by bylo zbytečně zatěžující.
V zájmu odstranění pochybností NSS doporučuje
výslovně upravit, že povinnost se nevztahuje na soudce, kteří
jinou výdělečnou činnost nevykonávají; takových bude z
obecné zkušenosti většina.

Vyhověno
Do návrhu zakomponováno, že se povinnost
nevztahuje na soudce v případě, že nevykonává
žádnou výdělečnou činnost nebo pokud výše
celkového ročního příjmu z této činnosti
nepřesáhne 20 % jeho ročního platu soudce.

K bodu 51 (§ 105a)
Z navrhované právní úpravy vyplývá, že se opakované
jmenování soudních funkcionářů zakazuje. Textace ustanovení,
která blíže nevymezuje slovo „opakovaně“ se nezdá
dostačující; může být totiž účelově vyložena jako „doživotní
stop“. Důvodová zpráva sice zákaz blíže vymezuje (dvě po
sobě jdoucí funkční období ve stejné funkci u téhož soudu
nebo také ve stejné funkci u soudu téhož stupně), ale nenalézá
odraz v navrženém zákonném textu; to je třeba napravit.
V důvodové zprávě se dále uvádí, že „zákon nezakazuje
opačný případ, kdy by předseda soudu zastával následně funkci
místopředsedy, ačkoli by se nemělo jednat o častý jev. Takový
postup může vyvolat dojem prodloužení mandátu předsedy o

Vyhověno
Došlo k úpravě návrhu tak, aby mandát předsedy
a místopředsedy soudu nebylo možné opakovat u
téhož soudu. Dále je u předsedů krajských a
vrchních soudů navrhováno omezení opakování
tak, aby se nejednalo o bezprostřední opakování
funkce na soudu téhož stupně.
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dalších 7 let, a to zejména když by došlo pouze k „prohození“
funkcí předsedy a místopředsedy u stejných osob.“ Vzájemné
střídání „předseda – místopředsedou a místopředseda –
předsedou“ tedy navrhovaná právní úprava připouští
a nevylučuje, což se však jeví nedostatečným a polovičatým
řešením. V důvodové zprávě se v souvislosti s opakovaným
jmenováním soudních funkcionářů trefně uvádí: „Obava, že u
těchto soudů může dojít k tomu, že pozice předsedy nebo
místopředsedy není obsazena nejvhodnějším kandidátem, ale
kandidátem, který je z hlediska vhodnosti tzv. „dalším v
pořadí“, nebo dokonce kandidátem, který je pouze „ochoten
funkci vykonávat“, je dlouhodobě užívána jako hlavní
argument pro opakované jmenování funkcionářů alespoň
u okresních soudů. Nedostatek personálních kapacit malých
soudů nemůže být však argumentem k prolomení ústavní kolize
opakovaného jmenování.“ Stejným způsobem se však zřejmě
lze vymezit i vůči případu, kdy bude předseda soudu následně
zastávat funkci místopředsedy. Zmínku v důvodové zprávě o
tom, že „by se nemělo jednat o častý jev“ nelze považovat za
garanci toho, že o častý jev v praxi nepůjde. Právní úprava by
měla jasně říci, že není žádoucí stav, aby se někdo, kdo se v 35
letech stane předsedou nebo místopředsedou soudu,
„profunkcionařil “ až do důchodu, byť by to byl sebelepší
manažer.
Soudcovský základ práce funkcionáře soudu je
setrvalým předpokladem pro organizaci výkonu soudnictví,
sledování plynulosti řízení, chování soudců a dodržování
soudcovské etiky. Navrhujeme proto uzákonit dobu
„karantény“ tří až pěti let mezi výkonem první a následující
funkce proto, aby se funkcionář na tuto dobu vrátil k plnému
výkonu soudcovského povolání, než bude moci být znovu
povolán k výkonu funkce.
Tato připomínka je zásadní.
Stránka 129 (celkem 160)
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K bodu 51 (§ 105c)
Alternativní formulace „předseda soudu nebo ministr
spravedlnosti“ v odstavcích 1 a 2 není výkladově jasná a může
vést ke kompetenčním nejasnostem.
K bodu 51 (§ 105d)
Je třeba upozornit, že se liší znění navrhovaného §
105d v textu návrhu novely a v textu platného znění
s vyznačenými změnami, a to pokud jde o garanci většiny
soudců v komisi (viz srovnání jednotlivých znění § 105 odst. 1
níže). Text návrhu novely, včetně důvodové zprávy k tomuto
ustanovení, garanci většiny soudců v komisi vůbec neobsahuje.
Naopak v textu platného znění s vyznačenými změnami je tato
garance sice činěna, avšak pouze v případě komise pro výběr
předsedy soudu, nikoliv místopředsedy soudu. Tato garance by
však měla být uvedena u obou komisí.
Podle navrhovaného ustanovení by komise dále měla
být složena „z řad odborníků z rezortu justice a funkcionářů
soudů “. Bylo by vhodné ustanovení formulovat lépe tak, aby
nevznikala pochybnost o možnosti jmenovat jako členy komise
bývalé funkcionáře soudů, neboť mohou díky svým
zkušenostem taktéž přispět k nalezení vhodných kandidátů
(inspirovat se je dobře možné složením Výboru podle čl. 255
Smlouvy o fungování Evropské unie, který posuzuje kandidáty
na soudce a generální advokáty).
Je vhodné též reflektovat platný § 175 písm. b) zákona
o soudech a soudcích, podle něhož orgány státní správy soudů
postupují při výkonu své působnosti v součinnosti se
zájmovými organizacemi soudců, s nimiž projednávají zejména
„zásadní opatření týkající se organizace soudů, postavení
soudců a výkonu státní správy soudů“.
Zcela zásadní je netransparentnost sestavování
konkrétní komise, které jsou navzdory rámcově stanovenému
složení nadále vytvářeny ad hoc pro potřeby konkrétního
Stránka 130 (celkem 160)

Vyhověno
Předmětné ustanovení bylo upraveno.
Vyhověno
Novela byla v souladu s připomínkou upravena.

Vysvětleno
Bývalý funkcionáři se do komise vždy dostanou
jako předseda nebo jím pověřený místopředseda
krajského nebo vrchního soudu, u kterého je
funkce předsedy obsazována.

Vyhověno
Novela byla v souladu s připomínkou upravena a
do zákona bylo doplněno konkrétní složení
komisí.
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výběrového řízení. Minimálně by měl existovat nějaký seznam
možných členů těchto komisí (obdobně jako např. seznam
přísedících pro kárné řízení, z nichž jsou následně losováni
členové pro konkrétní kárný senát). Zmizela by tak často
vyslovovaná podezření o sestavování „komisí na klíč “ pro
kuloárně předem vybraného kandidáta.
Text navrhované změny se zřejmě vztahuje na výběr
všech funkcionářů, i když důvodová zpráva se snaží tvrdit, že
nikoliv na předsedy nejvyšších soudů, protože to je v gesci
prezidenta republiky. To sice může platit pro výběr předsedy a
místopředsedy Nejvyššího soudu (čl. 62 písm. f/ Ústavy), ale
nikoliv už pro další předsedy soudů (krajských soudů, vrchních
soudů a také Nejvyššího správního soudu), tam není pravomoc
prezidenta ústavní, ale zákonná (čl. 63 odst. 2, 3 Ústavy).
 Podle návrhu novely zní navrhované ustanovení
následovně:
§ 105d
(1) Komise pro výběrové řízení na funkci předsedy má
5 členů. Komisi jmenuje ministr z řad odborníků
z rezortu justice a funkcionářů soudů.
(2) Komise pro výběrové řízení na funkci
místopředsedy má 3 členy. Komisi jmenuje předseda
soudu z řad odborníků z rezortu justice a funkcionářů
soudů.
(3) Formu, obsah a průběh výběrového řízení stanoví
ministerstvo vyhláškou.
 Podle textu platného znění s vyznačenými
změnami zní toto ustanovení takto:
Stránka 131 (celkem 160)
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§ 105d
(1) Komise pro výběrové řízení na funkci předsedy má
5 členů. Komisi jmenuje ministr z řad odborníků
z rezortu justice a funkcionářů soudů. Soudci mají ve
výběrové komisi většinu.
(2) Komise pro výběrové řízení na funkci
místopředsedy má 3 členy. Komisi jmenuje předseda
soudu z řad odborníků z rezortu justice a funkcionářů
soudů.
(3) Formu, obsah a průběh výběrového řízení stanoví
ministerstvo vyhláškou.
Tato připomínka je zásadní.
K bodu 52 (§ 109 – 111)
Složení konkrétní zkušební komise je řešeno
netransparentně. Ustanovení hovoří o tom, že by komise
měla být ustanovena z 5 členů z řad soudců, zaměstnanců
ministerstva a dalších odborníků právní teorie a praxe.
Stanoven by měl být poměr soudců a jiných odborníků v této
komisi. Jak již bylo výše zmíněno, také zde by měl existovat
seznam možných členů těchto komisí (obdobně jako např.
seznam přísedících pro kárné řízení, z nichž jsou následně
losováni členové pro konkrétní kárný senát). Komise by měly
být sestaveny předem, jejich složení zveřejněno, a uchazeči
rozdělováni ke komisím losem. Cílem by měla být maximálně
dosažitelná míra transparentnosti a objektivity a srovnatelná
náročnost požadavků na znalosti zkoušených uchazečů.
Tato připomínka je zásadní.
Stránka 132 (celkem 160)

Vyhověno
Novela byla v souladu s připomínkou upravena,
aby byla posílena transparentnost sestavování
komisí.
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Zejména za situace, kdy jsou nově k odborné justiční
zkoušce připuštěni i zaměstnanci ve služebním poměru v oboru
služby legislativa a právní činnost, a komisi jmenuje ministr
spravedlnosti, si lze představit i takový případ, kdy bude
komise složena výlučně z „dalších odborníků právní teorie a
praxe“, např. ministerských úředníků.
V této souvislosti je rovněž vhodné upozornit, že
složením odborné justiční zkoušky se těmto zaměstnancům ve
služebním poměru nově otevírá vstup nejenom do justice, ale
díky uznatelnosti odborných profesních zkoušek i do dalších
právnických profesí. Také proto by měl být scénář, kdy bude
určitá komise sestavena tzv. „na míru“, vyloučen.
Navrhovaná právní úprava (§ 111 odst. 2) rovněž
nevylučuje situaci, kdy bude zaměstnanec ve služebním
poměru vykonávat pracovní činnost v rámci 13. a vyšší platové
třídy pouze krátkou dobu. Z navrhované úpravy vyplývá, že
stačí, bude-li do této platové třídy zařazen v den přihlášky
k odborné justiční zkoušce.
Není rovněž zřejmé, proč se v této souvislosti výčet
rozšiřuje pouze o zaměstnance ve služebním poměru. Stejně
tak by mohli být za obdobných podmínek ke zkoušce
připuštěni i akademici a právníci v jiných profesích či
pracovních pozicích, kteří např. zastupují své orgány před
soudy a mají praktické znalosti a zkušenosti profesní, procesní
i hmotněprávní větší, než legislativci. V této souvislosti se lze
legislativně inspirovat ustanovením § 121 soudního řádu
správního, podle jehož odst. 1 je uznatelnou praxí pro výkon
funkce soudce u krajského soudu ve věcech správního
soudnictví též právní nebo vědecká praxe, popřípadě
pedagogická činnost v oboru ústavního, správního nebo
finančního práva. Obdobně vymezuje soudní řád správní
uznatelnou praxi v délce 10 let i pro výkon funkce soudce u
Nejvyššího správního soudu (viz § 121 odst. 2). Není proto
jasné, proč by již k samotné odborné justiční zkoušce nebylo
Stránka 133 (celkem 160)

Vysvětleno
Došlo k odstranění úpravy výslovně umožňující
přístup osob ve služebním poměru v oboru
legislativa a právní činnost k justiční zkoušce.
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možné připustit akademické pracovníky, kteří vykonávali
vědeckou nebo pedagogickou činnost v oblasti práva
minimálně pět let (tedy za stejných podmínek jako
zaměstnance ve služebním poměru) či další odborníky z praxe.
Poplatek za umožnění vykonání odborné justiční
zkoušky, který postihuje pouze tuto kategorii osob, je
diskriminační.
K bodu 52 (§ 110 odst. 3)
V tomto ustanovení je zapotřebí uvést, že se do doby
právní praxe započítává i výkon funkce asistenta soudce.
K bodu 52 (§ 110 odst. 4)
Není vhodné, aby bylo možné odbornou justiční
zkoušku opakovat pouze jednou. Vhodnějším řešením by byla
možnost „druhé reprobace“ po uplynutí delší doby, např. 12
měsíců od neúspěšné opravy. V ustanovení chybí také
výslovná úprava a postup v situaci, kdy se zkouška ani
napodruhé zkoušenému nepodaří.
To zakládá, resp. neodstraňuje nerovnost: například
v případě advokátní zkoušky musí kandidáti zopakovat praxi.
Justiční, advokátní, exekutorské, notářské apod. zkoušky by
měly být upraveny obdobně, aby nevznikaly natolik výrazné
rozdíly. Vzhledem ke vzájemné uznatelnosti by uvedené
zkoušky měly být srovnatelné co do náročnosti, přístupnosti,
průběhu i obsahu.
Ustanovení také postrádá vymezení časového rozmezí
mezi písemnou a ústní částí zkoušky; to se podle poznatků
praxe a s ohledem na srovnatelnost jiných profesních zkoušek
jeví jako vhodné.

Stránka 134 (celkem 160)

Vyhověno
Návrh dle připomínky upraven.

Vyhověno a vysvětleno
Návrh upraven ve smyslu možnosti opakovat
odbornou justiční zkoušku bezprostředně pouze
jednou. Vymezení časového rozmezí mezi
písemnou a ústní částí zkoušky je upraveno
v tezích prováděcí vyhlášky.
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K bodu 52 (§ 111 odst. 2)
Není jasné, zda je poplatková povinnost ve výši 5 000
Kč za zkoušku stanovena jen pro v ustanovení zmíněné
zaměstnance ve služebním poměru v oboru služby legislativa a
právní činnost, či zda poplatek mají povinnost platit všichni,
kteří se hlásí ke zkoušce, např. asistenti působící v Kanceláři
veřejného ochránce práv či asistenti soudců Ústavního soudu.
V důvodové zprávě je uvedeno, že poplatek se vztahuje pouze
pro zaměstnance ve služebním poměru v oboru služby
legislativa a právní činnost. Opět je zapotřebí připomenout, že
přístup ke zkoušce by měl být srovnatelný s ostatními
obdobnými výše uvedenými zkouškami.
K bodu 52 (§ 112 – 115)
Součástí výběrového řízení na pozici justičního
kandidáta není psychologické vyšetření. Aktuálně platný zákon
ani vyhláška č. 382/2017 Sb. také nestanoví, že by součástí
výběrového řízení na pozici justičního čekatele mělo být
psychologické vyšetření, v praxi to tak ale bývá (viz v tomto
roce vyhlášená výběrová řízení na justiční čekatele v obvodu
KS v Ostravě, v Hradci Králové). Potenciální uchazeč o místo
justičního kandidáta by jistě ocenil, věděl-li by již na začátku
odborné přípravy, že je po psychické stránce způsobilý
vykonávat funkci soudce. Nepodstupoval by tak odbornou
přípravu s nejistým pracovním uplatněním po jejím skončení
(viz připomínka k § 114) a navíc ještě s nejistotou, zda někdy v
budoucnu v rámci výběrového řízení na funkci soudce vyhoví
v psychologickém vyšetření.
Podle navrhovaného § 112 má výběrová komise 5 členů
a skládá se ze soudců, zaměstnanců ministerstva a zástupce
Justiční akademie. Není určen poměr jednotlivých členů
komise z řad soudců a jiných odborníků a není zde (na rozdíl
od výběrové komise na funkci soudce) garance většiny soudců
Stránka 135 (celkem 160)

Vyhověno
Předmětné ustanovení bylo z návrhu v návaznosti
na vypuštění přístupu státních zaměstnanců
k odborné justiční zkoušce odstraněno.

Vyhověno
Psychologické vyšetření je přesunuto do
výběrového řízení na pozici justičního kandidáta a
současně došlo k výslovné úpravě většiny soudců
ve výběrové komisi.
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v komisi. Důvod není vysvětlen. Také zde by měl existovat
určitý seznam možných členů těchto komisí (obdobně jako
např. seznam přísedících pro kárné řízení, z nichž jsou
následně losováni členové pro konkrétní kárný senát). I zde
platí naléhavý požadavek transparentnosti sestavování komise.
Vyhověno
K bodu 52 (§ 112 odst. 3 a § 117 odst. 3)
ustanovení
Slovní spojení „způsob výběrového řízení “ není vhodně Předmětné
použito. Předkladatel má zřejmě na mysli „způsob provádění s připomínkou upraveno.
výběrového řízení “ či „způsob konání výběrového řízení “.
K bodu 52 (§ 114)
Novela neřeší další pracovní zařazení justičního
kandidáta, který absolvoval odbornou přípravu.
Jednalo-li by se o člověka, který bezprostředně po
absolvování právnické fakulty (ve 24 letech) působil jako
asistent soudce, po 3 letech praxe složil odbornou justiční
zkoušku (ve 27 letech) a vzápětí se stal justičním kandidátem,
nebude na konci odborné přípravy justičního kandidáta (ve 28
letech) splňovat podmínku věku pro jmenování soudcem.
Předpokladem pro přihlášení se do výběrového řízení na funkci
soudce je přitom absolvování odborné přípravy justičního
kandidáta v posledních 5 letech před podáním přihlášky do
výběrového řízení. Tzn., že začne-li čerstvý absolvent hned po
absolvování pracovat v justici, bude složení odborné justiční
zkoušky a přípravu justičního kandidáta spíše oddalovat, aby se
vyhnul situaci, kdy (1.) bude mít splněny podmínky pro účast
ve výběrovém řízení na funkci soudce, jen mu ještě nebude 30
let, (2.) zato se mu zkrátí doba, po kterou se po dosažení 30 let
bude moci hlásit do výběrových řízení na funkci soudce a
zároveň (3.) aby předešel situaci, že se ocitne „bez práce“,
neboť jeho pracovní poměr justičního kandidáta byl sjednán na
dobu určitou v trvání 14 měsíců. Zvláště nejisté pracovní
Stránka 136 (celkem 160)

bylo

v souladu

Vyhověno
Došlo k doplnění ustanovení týkajícího se dalšího
pracovního zařazení justičního kandidáta po
úspěšném absolvování výběrového řízení na
funkci soudce.
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uplatnění po absolvování obdobné přípravy justičního
kandidáta by působilo jako odrazující faktor.
Přitom podle aktuálně platného § 166 zákona č. 6/2002
Sb. lze pracovní poměr justičního čekatele, který složil
odbornou justiční zkoušku, s jeho souhlasem změnit na
pracovní poměr na dobu neurčitou (justiční čekatel vykonává
úkony jako VSÚ). Výkon odborné přípravy justičního
kandidáta by též mohl být považován za překážku v práci
asistenta soudce; po absolvování přípravy justičního kandidáta
by překážka odpadla a kandidát by dále mohl působit jako
asistent soudce.
K bodu 52 (§ 117)
V ustanovení je pevně stanovena pětiletá lhůta, ve které
se lze po absolvování odborné přípravy justičního kandidáta
přihlásit do výběrového řízení na funkci soudce. Bylo by
vhodné (a přispělo by k atraktivitě vstupu do justice), kdyby se
tato lhůta přiměřeně prodlužovala o dobu čerpání mateřské a
rodičovské stejně, jako se o tuto dobu prodlužuje odborná
příprava justičního kandidáta.
Není stanoveno (ani v prováděcí vyhlášce), jakou váhu
ve výběrovém řízení na funkci soudce by mělo mít hodnocení
justičního kandidáta; státní zástupci, advokáti a další osoby
uvedené v § 117 odst. 2 nebudou z povahy věci takovým
hodnocením disponovat a do výběrových řízení na funkci
soudce se přesto budou moci hlásit po neomezenou dobu (po
10 či 15 letech výkonu své předchozí činnosti). Není zřejmý
věcný důvod, proč osobu, která se cíleně připravuje na výkon
funkce soudce, svazovat lhůtou nepoměrně kratší. Též není
výslovně upraveno, zda lze „po vypršení platnosti odborné
přípravy“ absolvovat odbornou přípravu znovu.

Vyhověno
Předmětné ustanovení bylo upraveno tak, že se
doba prodlouží o dobu mateřské a rodičovské
dovolené.

•

Vysvětleno
Do zákona zakotvena možnost školení policejních

K bodu 66 (§ 129)
Stránka 137 (celkem 160)

Hodnocení bude jedním z podkladů pro výběrové
řízení.

Zákon nevylučuje možnost absolvovat odbornou
přípravu znovu.
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Ustanovení nově rozšiřuje okruh „příjemců “ odborné
přípravy a vzdělávání zajišťovaných Justiční akademií o
„policejní orgány“. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že
ustanovení doplňuje také možnost školení orgánů činných
v trestním řízení, neboť v některých případech je vhodné, aby
se policisté školili se státními zástupci. To by ovšem bylo třeba
naplnit výslovným ustanovením v zákoně, které však hovoří
obecně o „policejních orgánech“ (nikoliv o orgánech činných
v trestním řízení a jejich školení společně se státními zástupci).
Z praxe je známo, že z kapacitních důvodů jsou ze školení
odmítáni asistenti soudců. Proto by vzdělávání orgánů činných
v trestním řízení mělo být zásadně vázáno na podmínku volné
kapacity JA, a to zvlášť za situace, kdy Policie má k tomu
určená vlastní zařízení a je zřízena dokonce státní vysoká škola
tímto směrem orientovaná (Policejní akademie).
K přechodným ustanovením (bod 5)
Podle bodu 5. Přechodných ustanovení „[s]oudci
jmenovaní do funkce po nabytí účinnosti tohoto zákona musí
splňovat předpoklady pro výkon funkce soudce podle tohoto
zákona“. Z přechodných ustanovení nevyplývá, jak bude po
účinnosti novely (tj. po 1. 1. 2021) naloženo s uchazeči o
výkon funkce soudce, kteří prošli v roce 2018-2020
výběrovými řízeními na krajských soudech a čekají na
prezidentské jmenování. Bude se i na ně vztahovat podmínka
vykonání odborné přípravy justičního kandidáta (§ 117
odst. 1 ZOSS)? Tu samozřejmě nemohou mít splněnou, pokud
nejde o justiční čekatele, jimž bude podle přechodných
ustanovení započtena přípravná služba justičního čekatele (bod
4. Přechodných ustanovení). Striktně vzato: předpoklady pro
výkon funkce soudce jsou upraveny v § 60 ZOSS, který
novelizován není. Znamená to tedy, že uchazečům o funkci
soudce, kteří uspěli ve výběrových řízeních před 1. 1. 2021,
postačí, pokud budou splňovat dosavadní předpoklady pro
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orgánů v rámci Justiční akademie, tj. s ohledem
na její kapacitní možnosti. Orgány činné
v trestním řízení jsou širším pojmem než policejní
orgán a zahrnuje subjekty, které již v současnosti
pod § 129 spadají.

Vysvětleno
Účinnost zákona je navrhována 1. 1. 2021.
V současné době probíhá výběr soudců dle
Memoranda o výběru soudců, na které není
možné zákonem odkazovat. Bylo by navíc
popřením Memoranda, aby bylo aplikováno
v době, kdy nabyde účinnosti zákonná úprava
výběru soudců (jedná se pouze o dočasnou úpravu
do nabytí účinnosti zákona).
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výkon funkce soudce podle § 60 ZOSS (bez povinné odborné
přípravy justičního kandidáta)?
Nutno zdůraznit, že výběrová řízení byla již v roce
2018 a 2019 konána v souladu s Memorandem o spolupráci,
které s předsedy krajských soudů uzavřel ministr spravedlnosti.
Memorandum obsahovalo dohodu o způsobu výběru kandidátů
na funkci soudce (povinné výběrové řízení skládající se z
písemného testu a ústní části za přítomnosti zástupce JA nebo
ministerstva). Uchazeči proto mají legitimní očekávání, že
splňují předpoklady pro jmenování do funkce. S ohledem na
skutečnost, že výběrových řízení nyní proběhlo velké množství
(a budou probíhat i nadále) a jak známo, postup Kanceláře
prezidenta republiky při jmenování soudců je spíše rozvážný
než rychlý, nelze s jistotou předpokládat, že do 1. 1. 2021
budou jmenováni do funkce všichni již vybraní uchazeči.
Přechodná ustanovení by proto měla zohlednit
předchozí výsledky výběrových řízení konaných podle
Memoranda o spolupráci a upravit výjimku z povinnosti
absolvovat odbornou přípravu justičního kandidáta pro
uchazeče, kteří těmito výběrovými řízeními již úspěšně
prošli. V opačném případě by v době od 1. 1. 2021 do 1. 1.
2022 bylo možné jmenovat do funkce soudce omezený počet
uchazečů, jelikož podmínku jednoleté odborné přípravy
justičního kandidáta by splňovali pouze justiční čekatelé,
ostatní by museli odbornou přípravu justičního kandidáta
teprve vykonat. Nynější formulace přechodných ustanovení
způsobuje značnou nejistotu uchazečů všech výběrových řízení
na funkci soudce konaných před účinností novely zákona o
soudech a soudcích.
Vysvětleno
Tato připomínka je zásadní.
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Připomínky k vyhlášce k provedení novely zákona o
soudech a soudcích
K § 4 odst. 5
Formulace budí dojem, že k sepsání všech tří rozsudků
postačí uchazečům pouze šest hodin, což by znamenalo
překvapivý a negativní posun oproti dosavadní praxi.
K § 10
Jak je již zmíněno výše v připomínce k § 110 odst. 4, u
justiční zkoušky měla být shodně s advokátskou zkouškou
zavedena dílčí úspěšnost. To znamená, že by odpadla ve
skutečnosti existující, leč nepřiznávaná kompenzace úspěšnosti
v jednotlivých předmětech. Opakovat by tedy bylo možné
jeden či dva ze zkoušených oborů.
Dále není jasně vysvětleno, proč by mělo docházet k
podpisu protokolu o justiční zkoušce do týdne; má-li to
znamenat logisticky a administrativně náročnější požadavek,
aby se komise znovu sešla, měly by být důvody toho
vysvětleny.
Stávající alespoň částečně diferencující výsledek
„výtečně způsobilý, způsobilý a nezpůsobilý “ by měl zůstat
zachován; je významným praktickým vodítkem pro budoucí
profesní kvalifikace a zpravidla má také jistou, třebas nevelkou
reflexi ve sféře odměňování. Spíše se jeví jako vhodné zvážit,
zda výtečný výsledek by neměl mít také explicitně právem
přiznaný dopad pro kvalifikační řízení v budoucnu.
K § 23 odst. 2 písm. f
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Vyhláška bude projednávána jako samostatný
legislativní návrh po přijetí této novely.
Uplatněné připomínky budou při přípravě
konkrétního znění předmětné vyhlášky zváženy.
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Podle ustanovení uchazeč k přihlášce mj. připojí
hodnocení justičního kandidáta, avšak v ustanovení by se mělo
také pamatovat na to, že ne všichni uchazeči na funkci soudce
byli justičními kandidáty, může jít i odborníky z praxe.
K § 41 odst. 2
Odstranit překlep v písm. c) „počet a složení
rozžhnutých věcí v průběhu kalendářního roku“.
V písm. k) by se ve výčtu údajů ve výkazu mohl objevit
i údaj o vykonaných stážích nebo dočasném přidělení.
Nejvyšší státní
zastupitelství

Z obecného hlediska lze z předloženého návrhu novely
pozitivně hodnotit zejména zrušení institutu přísedících jako
tzv.
laického
prvku
v soudnictví,
který v aktuálních společenských a právních podmínkách
představuje již jen relikt minulosti bez jakéhokoli reálného
přínosu pro soudní řízení. Naopak lze v tomto směru
konstatovat, že v současnosti jednoznačně převážily negativní
aspekty daného institutu, neboť v praxi vede ke
zbytečnému prodlužování
soudního
řízení,
a tím i k oddalování meritorního rozhodnutí soudu. Konkrétně
zejména v případě trestního řízení platí, že nejčastějšími
důvody výše zmíněného závadového stavu v praxi je jednak
problém nalezení konsensu mezi členy senátu při stanovení
termínu odročeného hlavního líčení, a dále i komplikace
v souvislosti s výměnou přísedícího v průběhu trestního řízení,
v důsledku čehož je třeba hlavní líčení provádět znovu, ledaže
je dán kumulativní souhlas státního zástupce a obžalovaného
k přečtení podstatného obsahu (dosavadního) protokolu o
hlavním líčení. Obžalovaný však v těchto případech tento
souhlas často účelově neudělí, neboť tak získá příležitost
účinně protahovat trestní řízení. Vyjma těchto negativních
organizačně-procesních dopadů na dané řízení je třeba dále
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Nově bude pouze omezeno rozhodování
přísedících v trestním řízení a to na rozhodování o
zvlášť závažných zločinech kromě zvlášť
závažných zločinů podle hlavy V a VI trestního
zákoníku.
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zohlednit, že přísedící, coby (povětšinou) osoby bez právního
vzdělání, aktuálně spolurozhodují ve skutkově a právně
komplikovaných věcech, přičemž právě absence právního
vzdělání jim objektivně znemožňuje učinit si na věc patřičně
odborný názor, v důsledku čehož se jejich činnost může
v případě přehlasování soudce negativně promítnout i do
konečného hmotněprávního posouzení věci (a finálně i do
výroku o trestu). Z výše uvedených důvodů nelze v činnosti
přísedících spatřovat objektivní přínos pro soudní řízení.
K jednotlivým bodům návrhu uplatňujeme následující zásadní
připomínky:
K části první bodu 25. návrhu (k § 60 odst. 3): navrhovaná
změna předpokládá nad rámec současné právní úpravy jako
podmínku pro jmenování do funkce soudce úspěšné
absolvování výběrového řízení. Podle návrhu prováděcího
právního předpisu však je takové výběrové řízení zamýšleno
pouze pro obvody krajských soudů a návrh tak fakticky neguje
přístup
nesoudců
k Nejvyššímu
soudu,
resp. Nejvyššímu správnímu soudu, jak k tomu v některých
případech v současnosti dochází, stejně tak i fakticky k soudům
vrchním. Odlišné podmínky pro ustanovování soudců
nejvyšších soudů neobsahuje ani právní úprava výběrového
řízení (navrhované nové znění ustanovení § 116 a násl.), která
centralizuje výběr všech soudců k ministerstvu, což
nerespektuje princip, že státní správu obou nejvyšších soudů
ministerstvo vykonává toliko prostřednictvím jejich předsedů.
Přitom nebyla nijak dotčena úprava, která takové jmenování
přímo k vrcholným soudům umožňuje (srov. § 67 odst. 1 ZSS).
Je proto třeba upravit rovněž výslovně možnost výběrového
řízení na obsazení míst soudců nejvyšších soudů. Z legislativně
technického hlediska navrhujeme přesunout obsah tohoto
odstavce do odstavce 1, tak aby byly v zájmu přehlednosti
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Vysvětleno
Do návrhu doplněno ustanovení týkající se
možnosti pro předsedy nejvyšších soudů vydat
pravidla pro výběr soudců těchto soudů.

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

všechny podmínky pro ustanovení soudcem shromážděny
v jednom ustanovení.
K části první bodu 51. návrhu (k § 105c odst. 3):
v navrhovaném
ustanovení
se mezi kritérii výběrového řízení pro funkci předsedy a
místopředsedy soudu uvádějí kritéria „záměry uchazeče
spojené s výkonem funkce“, „cíle, kterých chce ve funkci
dosáhnout“ a „konkrétní opatření, která navrhuje k jejich
dosažení“. Doporučujeme zvážit, zda namísto uvedených
kritérií by bylo vhodnější v zákoně uvést jako posuzovaný
předpoklad pro výkon funkce „organizační (manažerské)
schopnosti“. Pro výběr vhodného kandidáta by však
rozhodujícím kritériem měly být výsledky jeho dosavadní
činnosti. Okolnost, že uchazeč o funkci předsedy či
místopředsedy soudu přesvědčil svými vyjadřovacími
schopnostmi
komisi
pro
výběrové
řízení
o deklarovaných záměrech, zdaleka nemusí garantovat správný
výběr kandidáta na funkci. Jsme toho názoru, že bližší kritéria
pro kontrolu předpokladů vymezených zákonem může
upravovat vyhláška.

Vysvětleno
Je pravdou, že manažerské schopnosti jsou
jedním z kritérií pro výkon mandátu funkcionáře,
nicméně máme za to, že tyto schopnosti jsou již
obsaženy v § 105b.

K části první bodu 52. návrhu:

Vyhověno
Došlo k úpravě předmětného ustanovení ve
smyslu doplnění možnosti přístupu akademiků a
zároveň k odstranění úpravy výslovně umožňující
přístup osob ve služebním poměru v oboru
legislativa a právní činnost k justiční zkoušce.

-

k § 110 odst. 3: je velmi sporné, zda lze za relevantní
právní praxi považovat výkon služby v oboru
legislativy a právních činností a činnost asistenta
veřejného ochránce práv, neboť činnosti tohoto druhu
jsou zcela zjevně odlišného charakteru a činnosti justice
zpravidla dosti vzdáleny. Oproti tomu lze považovat za
nedostatek opomenutí asistenta soudce Ústavního
soudu
a vyššího úředníka státního zastupitelství, jejichž
činnost je z povahy věci činnosti v justici mnohem
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Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEJGDHWU)

bližší. Z legislativně technického hlediska navrhujeme
uvádět funkci veřejného ochránce práv v mužském
rodě.
-

k § 111 odst. 1 a 2: obdobně jako v případě ustanovení
§ 110 lze zopakovat významnou pochybnost o relevanci
tohoto okruhu právní praxe pro výkon soudnictví, tedy
zařazení asistenta veřejného ochránce práv v odstavci 1
a celý odstavec 2.

-

k § 117 odst. 2 písm. b): z důvodů uvedených
v připomínkách k ustanovením § 110 a § 111 máme za
to, že osoby vykonávající praxi mimo sféru justice
v širším smyslu by měly odbornou přípravu absolvovat.

K části druhé bodu 41. návrhu: zrušení institutu náhradního Vyhověno
soudce shledáváme krátkozrakým, neboť v případě mimořádně Viz výše (změna souvisela se zrušením
rozsáhlých a složitých věcí by tento mohl předejít výrazným přísedících).
průtahům způsobeným opakováním hlavního líčení. Četnost
takových věcí se navíc zvyšuje. Navrhujeme tuto procesní
úpravu ponechat a pouze ji adaptovat na poměry rozhodování
samosoudcem.
K části druhé bodu 46. návrhu: zjevně omylem se nesprávně Vysvětleno
navrhuje zrušení slova „usnesení“ namísto slova „senátu“.
Připomínky byly uplatněny k ustanovením, které
byly na základě připomínek z novely vypuštěny.
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K části druhé bodu 55. návrhu: navrženou úpravu
shledáváme jako věcně nesprávnou, neboť není nijak řešena
situace, kdy dojde ke změně v osobě samosoudce v těch
případech, kdy se nebude jednat o přikázání věci jinému
samosoudci, např. odchodem z funkce, přeložením,
dlouhodobou nemocí apod. V takových případech by bylo
automaticky nutno konat celé hlavní líčení, což v konkrétním
případě může být i v rozporu se zájmy stran.
Souhrnně k části druhé, třetí, sedmé a jedenácté návrhu:
návrh neobsahuje přechodná ustanovení, což může v praxi
vyvolat výrazné komplikace v neskončených věcech vedených
před senátem.
Notářská komora
Bez připomínek.
Svaz měst a obcí České Zásadní připomínka:
republiky
Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí
s návrhem na zrušení institutu přísedících, tj. účasti přísedících
na pracovněprávních a trestněprávních řízeních.

Částečně vyhověno.
Dochází k zachování přísedících v pracovně
právních věcech. V trestním řízení pak u zvlášť
závažných zločinů vyjma zvlášť závažných
zločinů v části druhé - hlavách V a VI tr.
Pomineme-li, že účast občanů na rozhodování soudů má v zákoníku.
našich zemích významné historické kořeny, je institut
přísedících jedinou formou, v jaké se mohou občané aktivně
podílet na rozhodování soudů. Účast občanů, kteří jsou voleni
zastupitelstvy územních samosprávných celků, v soudních
senátech představuje prvek veřejné kontroly nad výkonem
soudní moci. Tento prvek pak může posilovat důvěru
veřejnosti v nezávislou a spravedlivou justici. Určitá forma
zapojení veřejnosti do soudních systémů existuje ve velké řadě
vyspělých evropských demokracií.
Dále je třeba připomenout, že Ústava ČR se zapojením
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laického prvku do soudního rozhodování výslovně počítá, když
v čl. 94 odst. 2 uvádí, že „zákon může stanovit, ve kterých
věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí
vedle soudců i další občané“. Jsou zde stanoveny kumulativně
2 podmínky. Úprava funkce přísedících a způsob jejich
podílení se na rozhodování soudů musí být stanoveny zákonem
(tedy nikoliv podzákonným právním předpisem) a zároveň
„další občané“ nemohou rozhodovat samostatně, ale vždy
vedle soudců.

Úřad
pro
osobních údajů

Zrušením institutu přísedících by se justice laickému prvku v
rozhodovacích procesech naprosto uzavřela, a vzdálila se tím
od prostého občana a jeho vlivu na ni. Jako vhodnější se proto
jeví zachování laického prvku v rozhodovacích soudních
procesech, které však musí projít reformou, která by se
vyřešila, či alespoň maximálně eliminovala, současné
problematické oblasti tohoto institutu, a to jak právní, tak
praktické.
ochranu K návrhu jako celku
Částečně vyhověno.
Dochází k zachování přísedících v pracovně
ÚOOÚ navrhuje zrušit všechny navrhované body týkající právních věcech. V trestním řízení pak u zvlášť
se zrušení institutu přísedících.
závažných zločinů vyjma zvlášť závažných
zločinů v části druhé - hlavách V a VI tr.
zákoníku.
Institut přísedících by neměl být rušen, ale pouze by měly být
zlepšeny podmínky pro jeho fungování tak, aby byl více
efektivní. Osoby, které souhlasí s návrhem na výkon této
funkce, si musí být vědomi jejího společenského významu a
vykonávat ji s plnou vážností. Přísedící mají v soudním
projednávání své tradiční místo. Lze vést diskusi pouze o tom,
zda by měly být vyloučeni v některých jednoduchých
projednávaných věcech. Soudnictví by nemělo být uzavřeno do
Stránka 146 (celkem 160)
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„věže ze slonoviny“ a v některých případech má opravdu
význam poradit se a znát pohled „selského rozumu“. Celý
problém je v tom, že přísedící by měli mít určitou kvalitu.
Skutečnost, že přísedící byli jako soudci z lidu součástí
systému komunistické justice, není důvodem pro odmítnutí
tohoto institutu v demokratickém právním státě.
Jde totiž jednak o tradiční institut soudnictví, který se objevil v
souvislosti s modernizací justice ve 2. polovině 19. století,
jednak jde o institut běžně používaný ve státech západní
Evropy.
Zejména v České republice, kde soudy a soudci nepožívají
příliš vysoké důvěry veřejnosti (58 % důvěry v soudy v
listopadu 2018), má tento institut svůj význam jako druh
otevření se veřejnosti. Jsou to nepochybně soudci samotní,
případně Soudcovská unie, kteří by měli navrhnout potřebné
úpravy zefektivňující institut soudců přísedících. Vyjádření
Soudcovské unie k této otázce lze považovat za zcela zásadní a
v návrhu by mělo být uvedeno. Za vhodné lze konečně
považovat bližší specifikaci nákladů uspořených za přísedící,
protože náklady 14 000 000 uváděné v návrhu novely zákona
jako možná úspora v případě zrušení přísedících se zdají
neúměrně vysoké.
Dle dostupných údajů se odborná veřejnost v Německu,
Rakousku i Francii jednoznačně shoduje na přínosu přísedících
v pracovněprávních sporech, a to zejména s ohledem na jejich
odborné znalosti. To potvrzují studie i rozhovory, které byly
vedeny na základě výzkumu i se samotnými soudci. 9
BURGESS, P., et al. The roles, resources and competencies of employee lay judges. A cross-national study of Germany, France and Great Britain. Düsseldorf: Hans-BöcklerStiftung, 2017, 94 s. ISSN 2509-2359.
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K jednotlivým ustanovením

Vysvětleno.

K bodu 52, k oborům služby uznatelnému pro délku praxe se
V návaznosti na připomínky bude přístup
navrhuje zařadit obor ochrana osobních údajů v § 110, § 111 a
k odborné justiční zkoušce zachován v nejužším
§ 117. Tato připomínka je zásadní.
možném modelu, tedy pro osoby uvnitř justice –
asistenty soudce a vyšší soudní úředníky.
Úřad pro ochranu osobních údajů navrhuje, aby oborem
správy, který umožňuje hlásit se do výběrového řízení na Stejně tak dochází, na základě připomínek,
soudce byl i obor ochrana osobních údajů s ohledem na zásadní
k vypuštění možnosti bočního vstupu státních
důležitost této problematiky z pohledu obecného nařízení o
ochraně základních práv. Lze též použít obecnější vymezení zaměstnanců do výběrového řízení na soudce.
oborů státní služby, které by zahrnovalo i ochranu osobních
údajů.
Aby bylo zajištěno rovné postavení pro zájemce z řad Diskuze nad zapojením odborníků ze státní
odborníků ze státní správy, doporučujeme upravit formulaci za správy do justice bude i nadále probíhat a
použití obecnějšího vymezení. To lze provést např. tímto
způsobem: „b) výkon právní praxe ve služebním poměru ve 13.
a vyšší platové třidě po dobu 15 let a po úspěšném složení
úřednické zkoušky.“
K bodu 52, § 117 odst. 2. písm. b) zní: „výkon právní praxe ve
služebním poměru v oboru legislativa a právní činnost ve 13. a
vyšší platové třídě po dobu 10 let“. Tato připomínka je zásadní.
Možnost propustnosti soudního systému, pokud jde o to, že
soudci by se mohli stát i vynikající odborníci z praxe, byla
dlouhodobě diskutována a je považována za přínosnou a
žádoucí. Není ovšem důvod pro to, přinejmenším ho návrh
neuvádí, aby požadovaná délka praxe u státních úředníku byla
15 let, zatímco u ostatních právních profesí je 10 let.
Navrhujeme proto sjednocení doby praxe na 10 let u všech
profesí. Je třeba také vzít v úvahu, že se bude jednat o situace
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zcela výjimečné a jde pouze o možnost hlásit se do výběrového
řízení.
K bodu 43. Zrušuje se slovo „sportovní“.
Návrh novely zákona tvrdí, že soudci požadují, aby mohli
vykonávat placenou sportovní činnost jako výdělečnou činnost,
a že dosud jsou pochybnosti, zda takovou činnost mohou
vykonávat. Dále je třeba upozornit na to, že pokud mohou ze
zákona vykonávat sportovní placenou činnost soudci, tím spíše
by ji měli moci ze zákona vykonávat státní úředníci, a příslušné
zákony (přinejmenším služební zákon) by měly být rovněž
upraveny. Je ovšem otázkou, zda se vydat cestou přesné
specifikace vykonávaných činností a opustit dosavadní obecné
vymezení výdělečných činností tradičně chápaných jako
slučitelných s důstojností povolání. V tomto ohledu je třeba
také zvážit, že okruh placených výdělečných sportovních
činností může být velmi široký, přičemž ne všechny budou
slučitelné s důstojností soudce. Dosavadní obecné vymezení v
současné právní úpravě se proto jeví vhodnější.
Unie přísedících

1. Úplné zrušení institutu přísedících
Předkládaný návrh přináší úplné zrušení účasti veřejnosti na
rozhodování soudů v České republice prostřednictvím institutu
přísedících, jako laického prvku soudní moci. S tímto
zrušením vyjadřujeme zásadní nesouhlas a žádáme o
zachování tohoto institutu, což opíráme o následující
argumenty:
a) Institut přísedících je jediná forma, v jaké se mohou dnes
občané aktivně podílet na rozhodování soudů. Aktivní účast
Stránka 149 (celkem 160)

Vysvětleno.
Úprava vedlejších činností u soudců je oproti
stáním úředníkům specifická, a to s ohledem na
postavení soudce a soudní moci. Podrobnější
úprava vedlejší činnosti soudců byla do návrhu
zákona zapracována v návaznosti na doporučení
Skupiny státu proti korupci (GRECO). Každá
vedlejší činnost musí projít obecným testem
slučitelnosti s výkonem funkce soudce.

Částečně vyhověno.
Přísedící budou v pracovněprávních věcech
zachováni. U trestních věcí bude jejich působení
také zachováno, avšak bude zúženo podle
výsledku diskuze rekodifikační komise k novému
trestnímu řádu, kde dostatečně široká odborná
diskuze již proběhla.
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obcemi volených občanů v podobě jejich zasedání v soudních
senátech představuje prvek veřejné kontroly nad výkonem
soudní moci. Dále pak praktická aplikace narušuje, v
pozitivním smyslu slova, někdy nadbytečný právní
formalismus. Poskytuje nezávislý pohled a přináší civilní,
lidský rozměr a zkušenosti do soudních síní. Laický prvek tak
posiluje důvěru veřejnosti v nezávislou a spravedlivou justici.
Jeho odstranění vyvolá další vzdálení justice od občanů, její
definitivní uzavření se společnosti a způsobí ztrátu její důvěry
v soudní systém naší republiky. Na tomto místě je třeba si klást
otázku Cui bono?
b) Účast občanů na rozhodování soudů má v našich zemích
významné
historické
kořeny.
Kontrola
soudnictví
prostřednictvím lidu se na našem území objevuje již před více
jak 150 lety, kdy se stala jedním z principielních požadavků
demokratických sil v důsledku revoluce roku 1848. V období
let 1803–1850 byl na našem území platný Zákoník o zločinech
a těžkých policejních přestupcích. Ten byl založen na zásadách
inkvizičního procesu a odporoval zásadám veřejnosti, ústnosti,
zásadě obžalovací, občanské kontrole nad výkonem soudnictví.
Zavedením laického prvku soudní moci byla zajištěna jak
kontrola rozhodování, tak i účast lidu na soudním řízení.
Nařízení Ministerské rady Rakouského císařství ze dne 18.
května 1848 č. 1150 a 1151 došlo mj. k zavedení porotních
soudů pro řízení ve věcech tiskových. Ovšem již za necelé čtyři
roky byla příslušnost porotních soudů ve věcech tiskových
Nejvyšším kabinetním listem zrušena. Roku 1853 se procesní
řád opět vrátil k zásadám inkvizičním, jako logický důsledek
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neoabsolutismu (Bachův absolutismus). Po roce 1918 v
samostatném Československu je účast občanů v rozhodování
soudů zachována v podobě porotních soudů, což zakotvovala
Ústava z roku 1920 ve svém čl. 95 (zákon č. 121/1920 Sb. ze
dne 29. února 1920). Podrobněji tuto problematiku upravoval
zákon č. 278/1919 Sb., o sestavování seznamu porotců. Tento
zákon se podrobně zaobíral předpoklady pro výkon úřadu
porotce, i podmínkami upravujícími nezpůsobilost a také
možnost odmítnutí výkonu úřadu porotce, vč. sankcí a náhrad.
Vládní nařízení č. 301/1919 Sb., o zastavení činnosti porotních
soudů a č. 697/1920 Sb., o zastavení působnosti porot na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi, jakož i v obvodech
některých soudů I. stolice v Čechách a na Moravě přineslo
přerušení činnosti porotních soudů, aby je dne 10. dubna 1921
vydané nařízení č. 122/1921 Sb., o obnovení působnosti porot,
opět obnovilo. K obnově jejich činnosti ale prakticky dochází
až po druhé světové válce. Existence porot byla stvrzena
zákonem č. 232/1946 Sb., o porotních soudech (dále jen
„zákon o porotních soudech“). Působnost porotních soudů byla
především v rozhodování o závažných trestných činech, o
politických zločinech a přečinech, trestných činech, za něž je
možné stanovit trest smrti nebo odnětí svobody s horní hranicí
vyšší než 5 let (§ 1 zákona o porotních soudech). Právní úprava
obsazení porotního soudu dle zákona o porotních soudech byla
shodná s právní úpravou dle Řádu soudu trestního, tzn. tři
soudci z povolání a dvanáct porotců. Nově byla porotní lavice
nazývána porotou a byla vybírána losem. S Ústavou z roku
1948 přichází i nový pojem soudce z lidu, který byl postaven
na roveň soudci profesionálovi. Zákonem o zlidovění
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soudnictví byl zrušen zákon o porotních soudech z r. 1946 a
nadále již existuje princip senátní, tj. jeden soudce profesionál
a dva soudci z lidu. Ústava z r. 1960 přinesla ještě větší
laicizaci soudnictví, kdy zavedením místních lidových soudů
nastal extrém v podobě úplné absence soudce znalého práva,
tzn. profesionála. Tříčlenné senáty složené ze soudců z lidu
rozhodovaly o méně závažných případech. Místní lidové soudy
byly nakonec zrušeny v roce 1969 zák. č. 150/1969 Sb., zákon
o přečinech. Po roce 1989 zák. č. 335/1991 Sb., o soudech a
soudcích přinesl přejmenování pojmu soudce z lidu na
přísedícího. Koncepce zůstává zachována. Zákon č. 436/1991
Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících,
jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů
České republiky, pak doplňoval právní úpravu zákona č.
335/1991 Sb. Jak je zřejmé z výše uvedeného krátkého
historického exkurzu, tradice účasti veřejnosti na rozhodování
soudů má silné kořeny, prošla řadou změn, ale krom Bachova
absolutismu nebyla nikdy přeťata tak, jak je předkládáno
novelou dnešního zákona o soudech a soudcích. Viděno
prizmatem doby by se tak český soudní systém vrátil do období
Rakousko-uherské monarchie v období jejího nejtemnějšího
období.
c) Ve velké řadě soudních systémů vyspělých evropských
demokracií existuje určitá forma zapojení laického prvku. U
více jak 52% justičních systémů zemí Rady Evropy je institut
laických soudců inherentní (zdroj: European Judicial Systems,
Efficienc and quality of justice – CEPEJ STUDIES No. 26;
2018 Edition (2016 Data). Tvůrci novely ve své důvodové
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zprávě nepředkládají hlubší analýzu soudních systémů
evropských zemí, která by ukázala, jaký je podíl rozhodování
samosoudců u závažných trestných činů, nebo složitých
ekonomických trestných činů.
d) Důvodová zpráva k předmětnému návrhu nepřináší pro
podporu zrušení institutu přísedících takové argumenty, které
by byly jakkoli nadány vyvážit výše uvedené důvody pro jeho
zachování. K jednotlivým bodům důvodové zprávy, které se
týkají přísedících, proto uvádíme argumentaci, která naše
tvrzení dle předešlé věty odůvodňuje:
Administrativní náročnost, spojovaná s často nedostatečnou
participací na soudním řízení a komplikacemi při sestavování
senátů.
Tvůrce předkládané novely svou argumentaci administrativní
náročností blíže nespecifikuje a rovněž neuvádí vysvětlení, v
čem konkrétně a do jaké míry a s jakými přesně náklady je tato
náročnost spojena. Rovněž zde absentuje vysvětlení agend,
které soudy vedou v přímé souvislosti s výkonem funkce
přísedících. K tomu se váže i chybějící analýza možných
technických a organizačních opatření, kterými by bylo možné
deklarovanou administrativní náročnost snížit a celou agendu
zjednodušit a systémově automatizovat.
Problémem, spojovaným s institutem přísedících, je také změna
přísedících v průběhu řízení (ať již z důvodů neočekávané
absence, nemoci apod.), kdy je v takovém případě nutné
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například opakovat hlavní líčení v trestních věcech, aby se
nový přísedící s dosavadním průběhem řízení seznámil. Tento
postup značným způsobem prodlužuje délku celého řízení a
také rozhodování ve věci samé.
Tvůrce svou argumentaci nepodkládá dlouhodobou statistikou,
která by jednoznačně uváděla počty, resp. podíl případů, ve
kterých prokazatelně došlo ke změně přísedících v průběhu
řízení z důvodů na straně přísedících (nemoc, jiné absence),
počty případů kde došlo k opakování hlavního líčení z důvodů
na straně přísedících. Rovněž nejsou číselně vykázány případy,
ve kterých byli z preventivních důvodů přibráni do senátů
přísedící - náhradníci, ani vyčíslení s tím spojených nákladů.
Dále také může řízení prodloužit potřeba přísedících seznámit
se spisem před samotným jednáním. V případě
komplikovanějších řízení je nezbytné poskytnout přísedícím
delší čas na prostudování podkladů, jelikož s takovými typy
materiálů nepracují na denní bázi a oproti soudcům jim tak
objektivně trvá nastudování celého spisového materiálu déle.
Argumentace prodloužením řízení z důvodů potřeby
přísedících seznámit se se spisem před samotným jednáním
není opět podloženo konkrétní statistikou, která by vyjadřovala
počty případů, u kterých se tak stalo a o jaký čas bylo z
předmětného důvodu řízení prodlouženo. Nejpodstatnější zde
ovšem je skutečnost, že přísedící, tedy laici, nemají z hlediska
podstaty své funkce za úkol vyhodnocovat zákonnost po
procesní stránce, posuzovat jednotlivé listiny ani dílčí
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rozhodnutí a předběžná opatření učiněná v době před
samotným jednáním. Naopak přísedící ve spise hledá prvně
petit, resp. obžalobu, a k ní pak získané důkazy, výpovědi, atd.
V tomto světle je zřejmé, že přísedící nepotřebují tolik času na
prostudování spisu, protože se z podstaty své funkce nemusejí
detailně zabývat všemi dokumenty ve spise. Tedy zdůvodnění
tvůrců novely nemůže obstát.
Argumentace ústavností – soulad navrhované novely s
ústavním pořádkem
Výklad ústavnosti navrhované novely provedený jejími tvůrci
se jeví jako výklad gramatický. Legální výklad může
poskytnout svým nálezem jen Ústavní soud. Do té doby
zůstává ústavnost zrušení institutu přísedících pouze
nezodpovězenou otázkou.
Argumentace úsporami – odhad
Autoři novely ve své důvodové zprávě operují s výpočtem
předpokládaných úspor, který se zjevně neopírá o aktuální a
přesné výkazy vyplacených paušálních náhrad a náhrad za ušlé
mzdy přísedících. Dopad roční úspory 14 mil. Kč do státního
rozpočtu, resp. v porovnání s rozpočtem kapitoly MSp je
zjevně zcela marginální. Taková úspora nemůže vyvážit
význam, jaký má účast veřejnosti na rozhodování soudů a její
pozitivní dopad do důvěry veřejnosti ve spravedlivou justici.
Argumentace snížením korupčních rizik
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Tvrzení, že zrušení přísedících přímo sníží korupční rizika s
ohledem na počet subjektů, které ovlivňují rozhodování soudů,
nemůže obstát, pokud zároveň není podloženo počtem případů,
ve kterých byli přísedící pravomocně odsouzeni pro korupci
související s výkonem jejich funkce.
2. Společně se zachováním laického prvku ve výkonu
soudní moci navrhujeme jeho komplexní restrukturalizaci,
která zreviduje a přinese nová řešení, principy a zásady v
oblasti
definování
povinností,
kárné
odpovědnosti,
odvolatelnosti a náhrad u občanů vykonávajících funkci dnes
pojmenovanou přísedící. K tomuto jsme připraveni předložit
konkrétní návrh znění, který by zapojení občanů do
rozhodování soudů upravoval.
Českomoravská
Zásadní připomínka:
konfederace odborových ČMKOS
nesouhlasí
se
zrušením
přísedících
v
svazů
pracovněprávních senátech, protože přísedící (i neprávníci)
mají zpravidla větší praktické zkušenosti s pracovněprávními
vztahy než soudci a soudci mohou těchto jejich praktických
zkušeností využít.
Justice má problém s nedostatkem přísedících, protože jim platí
150,--Kč náhrady za výkon funkce za účast na jednání bez
ohledu na jeho délku (a pracujícím případně náhradu mzdy
nebo platu) a hotové výdaje a to se ani důchodcům už nevyplatí
vydat se na cestu k soudu....
ČMKOS proto trvá na ponechání přísedících v
pracovněprávních senátech a na výrazném navýšení jejich
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Vyhověno.
Přísedící budou v pracovněprávních věcech
zachováni. U trestních věcí bude jejich působení
také zachováno, avšak bude zúženo podle
výsledku diskuze rekodifikační komise k novému
trestnímu řádu, kde dostatečně široká odborná
diskuze již proběhla.
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náhrady za výkon funkce za účast na jednáních, například. na
1.500,-- Kč.
Národní
úřad Připomínky:
pro kybernetickou
a 1. K nároku na zápočet praxe a možnosti skládat odbornou
justiční zkoušku:
informační bezpečnost
§ 110 odst. 3 v navrhovaném znění uvádí: „Do doby právní
praxe se započítává doba výkonu funkce asistenta státního
zástupce, právního čekatele, soudce Ústavního soudu, praxe
advokátního koncipienta, notářského kandidáta, notářského
koncipienta,
exekutorského
kandidáta,
exekutorského
koncipienta, vyššího soudního úředníka, zaměstnance ve
služebním poměru v oboru služby legislativa a právní činnost
zařazeného ve 13. a vyšší platové třídě a asistenta Veřejné
ochránkyně práv. Ministerstvo výjimečně může započítat do
doby právní praxe dobu jiné právnické činnosti, a to nejdéle v
rozsahu 1 roku.“
Dále pak navrhovaný § 111 odst. 2 uvádí: „(2) Ministerstvo
umožní vykonat odbornou justiční zkoušku občanovi, který
získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, je
zaměstnancem ve služebním poměru v oboru služby legislativa
a právní činnost, je zařazen ve 13. a vyšší platové třídě,
vykonává právní praxi v oboru služby minimálně 5 let a v
posledním služebním hodnocení dosáhl vynikajících výsledků.
Poplatek za umožnění vykonání odborné justiční zkoušky je 5
000 Kč.“
Navrhovaný § 117 odst. 2 uvádí: „(2) Stejné účinky jako
odborná příprava justiční kandidáta má
a) výkon funkce státního zástupce, praxe advokáta, notáře a
exekutora po dobu 10 let a
b) výkon právní praxe ve služebním poměru v oboru legislativa
a právní činnost ve 13. a vyšší platové třidě po dobu 15 let.“
Navrhované znění tedy umožňuje zaměstnancům ve služebním
poměru v oboru služby legislativa a právní činnost zápočet
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Vysvětleno.
Přístup úředníků k odborné justiční zkoušce a
možnost účasti ve výběrovém řízení na funkce
soudce byla z návrhu na základě připomínek
vypuštěna.

Charakter
připomínky
doporučující.

byl

změněn

na

Novela navrhovala v podstatě rozšíření
stávajícího stavu, kdy nyní zahrnuje výčet funkcí
ze státní správy – úřadů pouze zaměstnance
ministerstev. Ani stávající stav tedy není zcela
ideální, protože opomíjí množství kvalifikovaných
právníků na ústředních orgánech státní správy (a
nejen tam), kteří již nyní vykonávají práci, která
je se zaměstnanci ministerstev totožná, a novela v
tomto ohledu je vítaná a potřebná.
NÚKIB změnil povahu svých připomínek na
doporučující.
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praxe jako podmínky pro podání žádosti o vykonání odborné
justiční zkoušky, dále umožňuje odbornou justiční zkoušku
vykonat a nakonec umožňuje, aby výkon praxe ve služebním
poměru v oboru legislativa a právní činnost měl obdobné
účinky jako příprava justičního kandidáta.
V důvodové zprávě uvádí navrhovatel, že „Okruh osob, které
mohou žádat o složení justiční zkoušky, by měl být napříště
rozšířen o odborníky ze státní správy. Jedná se o opatření,
které by mělo přivést do justice odborníky zejména na správní
právo.“ Dále pak uvádí: „Jeví se jako vhodné, aby justice byla
obohacena, a to alespoň částečně, o soudce, kteří mají
zkušenost také mimo soudní soustavu.“ Navrhovatel se pak dále
nezabývá důvody, proč jsou v návrhu zohledněni pouze
zaměstnanci ve služebním poměru a nikoliv zaměstnanci ve
veřejných službách a správě obecně.
V případě, že hodlá navrhovatel umožnit explicitně úředníkům
s uvedeným pracovním zařazením výše uvedené možnosti, je
nutno upozornit, že by v takovém případě měly být zajištěny
odpovídající možnosti i zaměstnancům ve veřejných službách a
správě, kteří vykonávají totožnou činnost, ale nejsou ve
služebním poměru.
Jedná se o zaměstnance státní správy, kteří však nespadají pod
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, protože jsou z jeho
působnosti na základě § 2 odst. 2 vyňati. Jedná se tak o
zaměstnance zařazené v bezpečnostním sboru, Generálním
štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském
zpravodajství, Národním úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost a v Národním bezpečnostním úřadu, jejichž práce
spočívá v ochraně bezpečnosti a bezpečnostních zájmů státu.
Vynětí těchto zaměstnanců z působnosti zákona o státní službě
nevychází z jiné povahy práce, nýbrž z bezpečnostního
charakteru působnosti organizace, který způsobuje nemožnost
jejich zařazení do rozsahu regulace zákona o státní službě.
Opomenutí těchto zaměstnanců veřejné správy, resp.
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zaměstnanců, kteří v těchto orgánech vykonávají práci v oboru
legislativa a právní činnost, by znamenalo nedůvodné
znevýhodnění. Obdobně pak lze vztáhnout tuto připomínku i
na zaměstnance, kteří vykonávají totožnou práci mimo státní
správu, například v rámci správy soudů (ale nejsou vyššími
soudními úředníky), a na které služební zákon též nedopadá.
Vynechání těchto zaměstnanců pak může mít za následek i
nenaplnění požadovaného a avizovaného cíle úpravy, a tedy
vstupu odborníků na správní právo do justice.
Dalším aspektem této připomínky je fakt, že ani samotné
ustanovení o zaměstnancích ve státní službě v oboru legislativa
a právní činnost nemůže dosáhnout cíle, který předpokládá
vstup správněprávních odborníků do justice. Samotné zařazení
do tohoto oboru služby to totiž negarantuje, respektive
odborníci skutečně správní právo aplikující a vykládající budou
mít v drtivé většině případů jiný obor služby, konkretizovaný
na příslušnou oblast správního práva, v níž působí. Pokud tedy
chce návrh zacílit právě na odborníky správního práva, tak
nutně musí být přepracována jejich identifikace.
Lze tedy navrhnout rozšíření množiny oblastí, ve kterých
působí odborníci ve veřejné správě, tak, aby zahrnovala
nejen oblast legislativy a právních činností.
Dále je nutno navrhnout úpravu normativního textu tak,
aby nebyl zaměřen pouze na zaměstnance, na které dopadá
zákon o státní službě, ale také na zaměstnance, kteří
vykonávají stejnou práci, ale z působnosti služebního
zákona jsou vyloučeni.
Tato připomínka je zásadní.
2. K délce odborné přípravy, resp. započítání praxe (§ 117):
Návrh v § 117 uvádí možnost započítání praxe odborníkům
z oblasti státní správy, přičemž uvádí, že ekvivalentem k
odborné přípravě justičního kandidáta je patnáctiletá praxe.
Návrh dále neuvádí, na základě čeho je zvolen tento údaj. U
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jiných právnických profesí je požadovaná doba kratší,
desetiletá. Odlišnost, dle důvodové zprávy, pramení z jiného
typu činnosti. Tento argument je však vratký. Legislativní a
další právní činnosti ve státní správě mohou být mnohdy
komplexnější a složitější, než výkon praxe advokáta a v rámci
argumentace v důvodové zprávě tak došlo k nežádoucí
generalizaci a snížení hodnoty práce odborníků ve státní
správě. Dále je otázkou, na základě jaké informace bylo
rozhodnuto, že právě pětiletý rozdíl v době praxe bude
kompenzovat předpokládaný rozdíl ve zkušenostech. Lze se
tak domnívat, že rozdílná doba praxe je minimálně
nedostatečně promyšlená a argumentovaná.
Požadujeme tedy buď dostatečně rozpracovat všechny
aspekty práce jiných právnických profesí a zaměstnanců ve
státní správě z hlediska rozdílných dob započitatelné praxe
a řádně vše odůvodnit, nebo tyto doby v normativním textu
sjednotit.
Tato připomínka je zásadní.
3. K normativnímu textu:
Doporučujeme revizi textu z hlediska gramatického a
legislativně technického. Lze upozornit například na § 110
odst. 3, kde je uvedena „Veřejná ochránkyně práv“, § 117 odst.
2 s nesprávně skloňovaným slovem „justiční“ atd.
Tato připomínka je doporučující.
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