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VII.
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 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:
Č.

Připomínkové

Připomínky

Vypořádání

Ministerstvo

K části první, čl. I, body 1, 3, 8

Vyhověno.

dopravy

Doporučujeme sjednotit užívání slov „nadpis“ a „označení“. Dle Materiál upraven ve smyslu připomínky.

místo
1.

čl. 30 odst. 3 legislativních pravidel vlády mají části, hlavy, díly,
oddíly a pododdíly vždy nadpisy. Slovo „označení“ se vztahuje
k číslu, které daná část (hlava, díl, oddíl, pododdíl) nese a
k samotnému slovu „část“ (hlava, díl, oddíl, pododdíl), viz čl. 56
odst. 3 legislativních pravidel vlády.
Tato připomínka je doporučující.
2.

K části první, čl. I, bod 4 (§ 3)

Nevyhověno.

Doporučujeme upravit znění bodu 4 v ustanovení § 3 odst. 2 písm. Je pravdou, že v § 10 a 10a o. s. ř. a v § 12
b) takto: „ve druhém stupni Nejvyšší správní soud, který odst. 1 s. ř. s. je používáno množné číslo.
rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Nejvyššího soudu.“. Stejně tak bylo množné použito v § 3 odst. 1
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Užití plurálu u slov „rozhodnutí“ a „odvolání“ koresponduje písm. b) z. č. 7/2002 Sb. ve znění účinném do
s úpravou obsaženou např. v § 10 a 10a zákona č. 99/1963 Sb., 30. 9. 2008. Nicméně čl. 40 odst. 5 leg.
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či v § 12 odst. pravidel vlády vyžaduje použití zpravidla
1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších jednotného čísla.
předpisů.

Nadto v § 252 tr. ř., který je podle § 25 z. č.

Tato připomínka je doporučující.

7/2002 Sb. přiměřeně použitelný i v řízeních
ve

věcech

soudců,

státních

zástupců

a

soudních exekutorů, je použito jednotné číslo.
3.

K části první, čl. I, bod 6 (§ 5)

Vyhověno jinak.

Doporučujeme vypustit nadbytečné uvozovky za slovy „ve věcech Materiál upraven ve smyslu připomínky.
soudních exekutorů.“, neboť text vkládaných ustanovení končí až
§ 7 za slovy „řízení dokončí.“, kde jsou správně uvedeny (avšak
chybí za nimi tečka).
Tato připomínka je doporučující.
4.

K části první, čl. I, bod 7 (§ 7e)

Vyhověno.

Doporučujeme nahradit odkaz na poznámku pod čarou č. 4 Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově
obsažený v § 7e odst. 2 normativním odkazem, a to v souladu s čl. v § 5n odst. 4 písm. f/).
45 odst. 4 a 5 legislativních pravidel vlády.
Tato připomínka je doporučující.
5.

K části první, čl. I, bod 7 (§ 7j)

Vyhověno jinak.

Doporučujeme v § 7j odst. 2 nahradit slova „svědomitě Ustanovení bylo do návrhu zákona zařazeno
vykonávat“ slovy „vykonávat svědomitě“, aby znění odpovídalo z toho důvodu, že souběžně připravovaným
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proklamaci důvodové zprávy. Obdobná formulace je obsažena v návrhem zákona, kterým má být novelizován
ustanovení § 80 odst. 1 věty první zákona č. 6/2002 Sb., o zákon o soudech a soudcích, měl být zrušen
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně institut přísedících, a měl tudíž být zrušen i
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění § 80 odst. 1 věty první zák. o soudech a
pozdějších předpisů.

soudcích.

Tato připomínka je doporučující.

Vzhledem k okolnosti, že institut přísedících
bude zachován, bude i nadále aplikovatelná
právní úprava obsažená v zák. o soudech a
soudcích vč. § 80 odst. 1 věta první zák. o
soudech a soudcích, a to nově v § 5q
(srov. k tomu též § 5 odst. 3 zák. č. 7/2002 Sb.
v platném znění).

6.

K části první, čl. I, bod 7 (§ 7n)

Vyhověno.

Doporučujeme upravit návětí § 7n odst. 1 tak, aby znělo: „Funkce Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově
člena senátu kárného soudu a funkce náhradníka člena senátu v § 6 odst. 1).
kárného soudu zaniká“. Tato změna bude podle našeho názoru
vystihovat

lépe

zamýšlenou

úpravu

zákona,

neboť

dle

navrhovaného znění by bylo možné ustanovení vykládat tak, že
v okamžiku, kdy členovi senátu kárného soudu zanikne jeho
funkce, zaniká tím současně funkce „jeho náhradníka“, což zřejmě
není smyslem navrhované právní úpravy.
Tato připomínka je doporučující.
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7.

8.

K části první, čl. I, bod 12 (§ 9 odst. 3)

Vyhověno.

Doporučujeme za slovo „dohody“ vložit slovo „o“.

Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově

Tato připomínka je doporučující.

v § 9a odst. 1).

K části první, čl. I, bod 31 (§ 21b odst. 2, 3)

Vyhověno jinak.

Doporučujeme

nahradit

slova

„ve

prospěch“

slovy

„v Ustanovení § 21a bude upravovat oprávnění

neprospěch“. Doporučovaná změna vyplývá z důvodové zprávy k podání odvolání ve prospěch i v neprospěch
kárně obviněného.

(viz str. 41).
Tato připomínka je doporučující.
K části třetí, čl. V, bod 7 (§ 117a a 117b)

9.

Nevyhověno.

Doporučujeme provést požadované změny vhodnějším legislativně Navrhovaná právní úprava (§ 117a a 117b ex.
technickým způsobem, např. tak, že se ustanovení § 117a a § 117b ř.) nebude předmětem návrhu zákona. Bude
uvedou v novém znění (novelizační bod 7 by tak měl být uvozen stanoven výslovný právní základ, kterým bude
slovy „§ 117a a 117b znějí“) a následně budou za ustanovení § upravena

koordinace

mezi

navrhovateli

117a a § 117b vložena nová ustanovení § 117c a § 117d, do (žalobci). Tato úprava bude řešena legislativně
kterých bude vloženo znění dosavadních ustanovení § 117a a technicky jinak.
117b.

Předkladatelem

navrhovaný

postup

není

v souladu

s legislativními pravidly vlády, neboť se pokouší měnit označení
celých paragrafů.
Tato připomínka je doporučující.
10.

Ministerstvo

K části první, bodům 1. a 3.

Vyhověno.

financí

Slovo „Označení“ doporučujeme nahradit slovem „Nadpis“.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
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11.

K části první, bodu 8.

Vyhověno.

Slova „V označení“ doporučujeme nahradit slovy „V nadpisu“ a Materiál upraven ve smyslu připomínky.
slova

„soudců,

státních

zástupců

a

soudních

exekutorů“

doporučujeme uvést velkými písmeny.
Tato připomínka je doporučující.
12.

K části první, bodu 15.

Vyhověno.

Slova „na konci odstavce s doplňuje“ doporučujeme nahradit Materiál upraven ve smyslu připomínky.
slovy „na konci odstavce se doplňuje“.
Tato připomínka je doporučující.
13.

K části první, bodu 17.

Vyhověno

V navrhovaném znění odstavce 2 ve větě druhé doporučujeme Materiál upraven ve smyslu připomínky.
za slovo „návrh“ vložit slovo „na“.
Tato připomínka je doporučující.
14.

K části první, čl. II, bodu 2.

Vyhověno.

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo možné slova „dosavadních Přechodné ustanovení upraveno v tom smyslu,
právních předpisů“ nahradit uvedením konkrétních zákonů, které že bude výslovně uveden z. č. 349/1999 Sb., o
upravovaly složení senátů kárných soudů před účinností Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů.

navrhované úpravy.
Tato připomínka je doporučující.
15.

K Důvodové zprávě, Obecné části, bodu 1.5

Vyhověno.

Ve větě druhé doporučujeme vložit slovo „se“ za slova „kárného Materiál upraven ve smyslu připomínky.
řádu“ a odstranit slovo „se“ za slovy „v kárném řízení“.
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Tato připomínka je doporučující.
K Důvodové zprávě, Obecné části, bodu 1.9 + obecně

16.

Vyhověno.

Doporučujeme text „50%“ (padesátiprocentní) nahradit textem „50 Materiál upraven ve smyslu připomínky.
%“ (padesát procent).
Tato připomínka je doporučující.
17.

Ministerstvo

K části první, čl. I, bodům 4 a 6:

Vyhověno.

kultury

Doporučujeme odstranit nadbytečné uvozovky na konci textů § 3 a Materiál upraven ve smyslu připomínky.
§ 5.
Tato připomínka je doporučující.

18.

K části první, čl. I, bodu 7:

Vysvětleno.

Ustanovení § 7g považujeme za nadbytečné a doporučujeme ho Postup při ustanovení fyzické osoby do funkce
vypustit. Možnost zařadit do seznamu soudců nebo do seznamu člena

kárného

senátu

(soudce

nebo

přísedících pouze osoby, které splňují podmínky stanovené tímto přísedícího) a do funkce náhradníka člena
zákonem pro navržení do uvedených seznamů, vyplývá již kárného senátu lze zjednodušeně popsat takto:
z předcházejících ustanovení § 7e a § 7f.

fyzická osoba je navržena do seznamu soudců

Tato připomínka je doporučující.

nebo přísedících, na seznam je zařazena, ze
seznamu je určena losem. Tyto kroky se liší
okamžikem, kdy jsou činěny, a dále se liší tím,
že tyto kroky nečiní vždy stejný orgán.
Ust. § 7e a 7f (nově § 5n) upravuje podmínky
pro navržení osoby do seznamu soudců nebo
přísedících. Ust. § 7g (nově § 5k odst. 4 věta
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první) upravuje podmínky pro zařazení do
seznamu (odkazem na podmínky pro navržení
do seznamu).
Do seznamu soudců navrhují předsedovi
kárného

soudu

kandidáty

předsedové

příslušných soudů, u kterých navržení soudci
působí (kromě případů, kdy příslušný soud je
kárným

soudem,

aby

předseda

soudu

nenavrhoval soudce sám sobě), do seznamu
přísedících

navrhují

kandidáty

subjekty

uvedené v § 7c odst. 2 (nově § 5m odst. 1).
Předseda příslušného kárného soudu následně
zařazuje kandidáty do seznamu a z osob takto
zařazených určuje losem členy senátu a
náhradníky členů senátu (§ 7a odst. 2 a 3, nově
§ 5o odst. 1 a 2).
Osoby navržené na seznam, osoby na seznam
zařazené a osoby určené losem musejí
splňovat podmínky pro navržení do seznamu
(nově podmínky podle § 5n).
Vzhledem k okolnosti, že na navrhování do
seznamu, na zařazení do seznamu a na určení
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losem se podílejí různé subjekty, různé
subjekty

provádějí

kontrolu

splnění

příslušných podmínek, a to vždy k okamžiku,
kdy je příslušný krok (navržení do seznamu,
zařazení do seznamu a určení losem) činěn.
19.

K části první, čl. I, bodu 12:

Vyhověno.

Doporučujeme doplnit chybějící spojku „o“ do první věty § 9 odst. Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově
3 („dohody o vině a kárném provinění“).

v § 9a odst. 1).

Tato připomínka je doporučující.
20.

K části první, čl. I, bodu 13:

Vyhověno.

V § 9a odst. 2 doporučujeme nahradit spojku „a“ spojkou „nebo“ Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově
(„nejvyšší státní zástupce nebo orgán Exekutorské komory“). v § 9b odst. 2).
Z logiky věci je zřejmé, že účastníky řízení před odvolacím
soudem nejsou všechny zde vyjmenované osoby (ministr
spravedlnosti, nejvyšší státní zástupce a orgán Exekutorské
komory), ale jen jedna z nich podle toho, zda se jedná o kárné
řízení ve věci kárného provinění soudce, státního zástupce nebo
soudního exekutora.
Tato připomínka je doporučující.
21.

K části první, čl. I, bodu 24:

Vyhověno jinak.

V novelizačním bodu 24 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 3 Materiál byl z důvodu přehlednosti změněn
Legislativních pravidel vlády slovo „vkládá“ nahradit slovem tak, že § 17 již nebude doplněn o odstavec 7,
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„doplňuje“.

ale půjde o § 17b odst. 3.

Tato připomínka je doporučující.
K části první, čl. I, bodu 30:

22.

Vyhověno jinak.

V § 21 odst. 2 doporučujeme nahradit spojku „a“ spojkou „nebo“ Materiál byl upraven tak, že § 21 bude
(„stíhaného soudce nebo státního zástupce“). Je zřejmé, že se stanovovat,

proti

kterým

rozhodnutím

nemůže jednat o společné námitky soudce i státního zástupce, ale odvolání přípustné je (a nikoliv není). Bude
o námitky jen jednoho z nich.

tedy uveden výčet rozhodnutí, proti kterým je

Tato připomínka je doporučující.

odvolání přípustné. Ustanovení tedy nebude
obsahovat pravidlo o nepřípustnosti, a nebude
proto stanovovat ničeho o námitkách soudce
ani státního zástupce.

23.

Ministerstvo

Bez připomínek

obrany
24.

Ministerstvo

K části první – Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státní Vysvětleno.

práce a

zástupců a soudních exekutorů

Ust. § 5 odst. 4 z. č. 7/2002 Sb. v platném

sociálních věcí K bodu 7 - § 7k a § 7l

znění zohledňuje okolnost, že soudní exekutor

Vzhledem k porovnání návrhu zákona s platnou právní úpravou, může být přísedícím i v řízení ve věcech
tj. s § 5 odst. 4 zákona o řízení ve věcech soudců, státních soudců, státních zástupců (v řízení ve věcech
zástupců a soudních exekutorů, není jasné, jak se bude posuzovat soudních exekutorů pak povinně). Pro případ,
výkon funkce přísedícího, jímž bude soudní exekutor, neboť návrh že soudní exekutor není přísedícím v řízení ve
zákona se vymezil pouze vůči státním zástupcům vykonávajícím věcech soudních exekutorů, aplikuje se na něj
funkci přísedícího (viz navrhovaný § 7k).

§ 5 odst. 4 z. č. 7/2002 Sb. v platném znění.
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Tato připomínka je zásadní.

Pokud tedy soudní exekutor naopak je
přísedícím

v řízení

ve

věcech

soudních

exekutorů, § 5 odst. 4 z. č. 7/2002 Sb. se na něj
nevztahuje (má však nárok na náhrady podle
stavovského předpisu, kterým je usnesení
sněmu Exekutorské komory České republiky o
náhradách za ztrátu času a hotových výdajích).
Podle

návrhu

zákona

předloženého

do

meziresortního připomínkového řízení měli
být soudní exekutoři přísedícími pouze ve
věcech soudních exekutorů (§ 4 odst. 3 písm.
c/ pro řízení v prvním stupni a § 5 odst. 3
písm. b/ pro odvolací řízení). Proto návrh
zákona neobsahoval, pokud jde o přísedící
soudní exekutory, úpravu, která je nyní v § 5
odst. 4 z. č. 7/2002 Sb. v platném znění.
Přísedící soudní exekutoři totiž měli inkasovat
platby (náhrady) dle stavovského předpisu,
jako je tomu dosud, měl být tedy zachován
současný právní stav v rozsahu, v jakém to
bylo možné.
Výše uvedená úprava má být v návrhu
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zachována (nově srov. § 5j odst. 4, § 5n odst. 3
věta první a § 5r) pro řízení v prvním stupni,
přičemž pro řízení před odvolacím soudem
nemůže být podle nové verze materiálu soudní
exekutor přísedícím vůbec (§ 5c odst. 1). Jak
je však uvedeno výše, tímto způsobem je
pouze zachována současná právní úprava (tedy
činnost přísedícího soudního exekutora ve
věcech

soudních

exekutorů

je

hrazena

Exekutorskou komorou České republiky).
Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

vypořádání souhlasí.
25.

Vysvětleno.

K bodu 7 - § 7k a § 7l

V platné právní úpravě je řešena odměna a náhrada hotových Připomínka obsahově odpovídá připomínce
výdajů přísedících senátu kárného soudu pro řízení ve věcech č. 24. K vypořádání viz výše vypořádání
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to v § 5 odst. 4 připomínky č. 24.
zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních Připomínkové

místo

exekutorů. Navrhovanou právní úpravou se však uvedené vypořádání souhlasí.
ustanovení ruší a v nové úpravě zcela chybí úprava odměny a
náhrady hotových výdajů přísedícího, jímž bude soudní exekutor.
Tato připomínka je zásadní.
26.

K bodu 7 - § 7k a § 7l

Vysvětleno.
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Dále upozorňujeme, že v § 7l návrhu zákona se uvádí, že „Pokud Navrhovaná právní úprava byla převzata
je přísedícím advokát, výkon funkce přísedícího je překážkou v z platného znění (§ 5 odst. 4 z. č. 7/2002 Sb.
práci z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu“. Přitom výkon v platném znění) s tím rozdílem, že se měla
advokacie v pracovním poměru je upraven v § 15a zákona vztahovat jen na přísedící advokáty, a to
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Pouze vzhledem k navrhovaným změnám (oproti
na tyto advokáty v pracovním poměru k jinému advokátovi nebo platnému znění) ve složení senátů (§ 4 a 5
ke společnosti se vztahuje zákoník práce, resp. pouze jejich návrhu

předloženého

do

meziresortního

pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud zákon o připomínkového řízení).
advokacii nestanoví jinak, a pouze v jejich případě se jedná Již podle platné právní úpravy je třeba
o překážku v práci z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu. rozlišovat, kdy se zákoník práce použije.
Pokud je výše uvedené záměrem předkladatele, je třeba tuto Pouze tehdy, jestliže se zákoník práce aplikuje,
skutečnost promítnout do návrhu zákona. V této souvislosti může je výkon funkce přísedícího překážkou v práci
vyvstat otázka, jak to bude s přísedícími advokáty, kteří nejsou z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu,
v pracovním poměru, a u nichž tudíž nelze o překážce v práci v ostatních

případech

nepřichází

aplikace

hovořit.

zákoníku práce do úvahy.

Tato připomínka je zásadní.

Návrh zákona byl upraven, mj. pokud jde o
složení senátů (nově v § 5c a 5j), takže nyní je
v § 5r navržena právní úprava, která je téměř
shodná

s platnou

právní

úpravou

s tím

rozdílem, že je-li přísedícím státní zástupce, je
výkon funkce přísedícího výkonem funkce
státního zástupce vždy (v nynější verzi návrhu
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§ 5s), podle platného znění je tomu tak pouze
tehdy, jestliže je státní zástupce přísedícím
v řízení ve věcech státních zástupců (§ 5 odst.
6 věta třetí z. č. 7/2002 Sb. v platném znění).
Výše popsaná navrhovaná právní úprava se má
týkat pouze kárných soudů pro řízení v prvním
stupni, protože přísedící nejsou členy senátů
odvolacích kárných soudů.
Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

vypořádání souhlasí.
27.

K bodu 7 - § 7k a § 7l

Vyhověno.

Upozorňujeme na nesoulad terminologie v § 7l odst. 1 a odst. 3 Návrh zákona bude používat slovní spojení
návrhu novely zákona, a to v pojmu „náhrady výdajů“ náhrada hotových výdajů (nově v § 5r).
(navrhované znění odstavce 1) a „náhrada hotových výdajů“ Návrh bude upraven tak, aby obsahoval v §5r
(navrhované znění odstavce 3). Termín „náhrada hotových odst. 1 pravidlo o nároku na náhradu hotových
výdajů“ je upraven například v § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o výdajů účelně vynaložených v souvislosti
odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování s výkonem

funkce,

toto

pravidlo

bude

právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, dále též v § 13 doplněno o ustanovení, podle kterého tuto
vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního náhradu vyplácí kárný soud.
exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku Připomínkové

místo

a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené vypořádání souhlasí.
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů. Podle našeho názoru je
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třeba navrhované znění upravit, navrhované znění § 7l odst. 1 je
v této záležitosti ve vztahu k § 7l odst. 3 zmatečné a nadbytečné.
Tato připomínka je zásadní.
28.

Vyhověno jinak.

K bodu 31 - § 21a a 21b

V navrhovaném znění § 21a se uvádí, kdo může podat odvolání ve Ustanovení § 21a bude upravovat oprávnění
prospěch kárně obviněného. Oproti tomu § 21b by měl (i podle k podání odvolání ve prospěch i v neprospěch
důvodové

zprávy)

upravovat

právo

k podání

odvolání kárně obviněného.

v neprospěch kárně obviněného, avšak v § 21b odst. 2 a 3 je
uvedena duplicitně shodná věta jako v § 21a odst. 2 a 3 upravující
odvolání ve prospěch.
Tato připomínka je doporučující.
K předkládací zprávě

29.

Vyhověno.

Upozorňujeme, že v navrhovaném znění (jedenáctý odstavec) ve Materiál upraven ve smyslu připomínky.
větě začínající slovy „Také se navrhuje, aby zahájením trestního
stíhání pro týž skutek“ je třeba slovo „pro“ nahradit slovem
„proti“, neboť se jedná o zahájení trestního stíhání pro týž skutek
proti téže osobě.
Tato připomínka je doporučující.
30.

Ministerstvo

K části první

Vyhověno.

pro místní

K čl. I, bodům 4, 6 a 7

rozvoj

V § 4 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 3, § 7e odst. 1 a § 7n odst. 1 návrhu
právního předpisu doporučujeme zvážit kontrolu a posouzení, zda
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se ve vyjmenovaných ustanoveních jedná o kumulativní či
alternativní výčty ve smyslu čl. 42 Legislativních pravidel vlády a
popř. uvést s tímto ustanovením do souladu.
Tato připomínka je doporučující.
31.

K čl. I, bodu 12

Vyhověno.

V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení doporučujeme za slovo Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově
„dohody“ vložit slovo „o“.

v § 9a odst. 1).

Tato připomínka je doporučující.
32.

K čl. I, bodu 15

Vyhověno.

Upozorňujeme, že v platném znění s vyznačením navrhovaných Materiál upraven ve smyslu připomínky.
změn je v § 12 odst. 1 vyznačena změna ve větě druhé, a to, že
středník se nahrazuje čárkou, přičemž tato změna není uvedena
v normativním textu návrhu právního předpisu.
Tato připomínka je doporučující.
33.

K čl. I, bodu 17

Vyhověno.

V § 13 odst. 2 větě druhé doporučujeme za slovo „návrh“ vložit Materiál upraven ve smyslu připomínky.
slovo „na“.
Tato připomínka je doporučující.
34.

K čl. I, bodu 28

Vyhověno jinak.

V bodě 28 doporučujeme slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“.

Namísto odstavců 4 a 5 vkládaných do § 19

Tato připomínka je doporučující.

bodem 28 budou návrhem vloženy nové § 19a
až 19c.
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35.

K části druhé

Částečně vyhověno.

K čl. III

Ponechán úplný výčet novel.

V úvodní větě článku III 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.
Tato připomínka je doporučující.
36.

K části třetí

Nevyhověno.

K čl. V, bodu 5

Ust. § 117 odst. 3 ex. ř. (které mělo být

V bodě 5 doporučujeme číslo „13“ nahradit číslem „3“.

novelizováno v čl. V, bod 5) bude zrušeno.

Tato připomínka je doporučující.
37.

K části čtvrté

Vyhověno.

K čl. VII

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

V článku VII doporučujeme uvést výčet pouze těch novel, které se
promítají do platného znění měněného odstavce zákona č.
201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních
zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a
odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a to
ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.
Tato připomínka je doporučující.
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38.

K části páté

Vyhověno.

K čl. IX

Návrh upraven ve smyslu připomínky.

V článku IX doporučujeme uvést výčet pouze těch novel, které se
promítají do platného znění měněného odstavce zákona č. 82/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a to ve
smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.
Tato připomínka je doporučující.
39.

K části šesté

Vyhověno.

K čl. X

Návrh upraven ve smyslu připomínky.

V článku X doporučujeme uvést výčet pouze těch novel, které se
promítají do platného znění měněného paragrafu zákona č.
349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů, a to ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel
vlády.
Tato připomínka je doporučující.
40.

Vyhověno.

Ministerstvo

K části první, úvodní větě

průmyslu a

Doporučujeme vložit za text „314/2018“ text „Sb.“ a text Návrh upraven ve smyslu připomínky.

obchodu

„286/2009 Sb.,“ nahradit slovy „286/2009 Sb. a“.
Tato připomínka je doporučující.
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41.

Vyhověno.

K novelizačnímu bodu 4

Doporučujeme doplnit na konec textu uvedeného novelizačního Návrh upraven ve smyslu připomínky.
bodu tečku. Podobně doporučujeme upravit též novelizační body
6, 7, 20, 27 a 29.
Tato připomínka je doporučující.
42.

Vyhověno.

K novelizačnímu bodu 6

Upozorňujeme v návaznosti na čl. 57 odst. 5 Legislativních Návrh upraven ve smyslu připomínky.
pravidel vlády, že pokud dojde k nahrazení části právního předpisu
obsahujícího odkaz na poznámku pod čarou jiným textem, který
již odkaz na tuto poznámku pod čarou neobsahuje, musí dojít ke
zrušení

dotčené

poznámky

pod

čarou.

Z tohoto

důvodu

doporučujeme uvést v závěru novelizačního bodu na samostatném
řádku větu „Poznámky pod čarou č. 4, 4a a 4b se zrušují.“.
Tato připomínka je doporučující.
43.

K novelizačnímu bodu 6

Vyhověno.

Dále doporučujeme zrušit uvozovky na konci ustanovení § 5.

Návrh upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
44.

K novelizačnímu bodu 6

Nevyhověno.

V ustanovení § 6 odst. 1 potom doporučujeme kvůli větší Uvedené ustanovení (§ 6 odst. 1 návrhu ve
srozumitelnosti textu nahradit slovo „a“ slovem „nebo“.

verzi

Tato připomínka je doporučující.

připomínkového řízení) již nebude předmětem
návrhu.
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45.

Vyhověno.

K novelizačnímu bodu 7

Doporučujeme v textu novelizačního bodu v souladu s čl. 58 odst. Návrh upraven ve smyslu připomínky.
2 písm. a) Legislativních pravidel vlády vložit za slova „poznámek
pod čarou“ slova „č. 10 až 12“. Označení poznámek pod čarou
zrovna těmito čísly není bezpodmínečně nutné, ale upozorňujeme
na to, že čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády říká, že
jestliže je nutné do novelizovaného právního předpisu zapracovat
novou poznámku pod čarou, označí se tato poznámka pod čarou,
včetně odkazu na ni, číslem, které bezprostředně navazuje na číslo,
které je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší.
Tato připomínka je doporučující.
46.

Vyhověno.

K novelizačnímu bodu 7

Dále upozorňujeme na to, že není řádně zdůvodněna změna Návrh bude obsahovat věkovou hranici 30 let
v ustanovení § 7e odst. 1, kdy se dosud platný věk 30 let nahrazuje (jako v dosud platné právní úpravě). Zvýšení
slovy „nejméně 40 let“ a praxe 3 let je nově nahrazena praxí 5 hranice bylo odůvodněno požadavkem na
letou. V případě, kdy nedojde k řádnému vysvětlení navrhovaného zkušenosti členů kárných senátů.
zpřísnění v důvodové zprávě, doporučujeme zachovat dosud
platné hodnoty u praxe a požadovaného věku.
Tato připomínka je doporučující.
47.

Dále doporučujeme na konci ustanovení § 7n zrušit uvozovky a Vyhověno.
tečku a uvést text poznámek pod čarou následovně:
____________________
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10)

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
11)

§ 5a zákona o advokacii.

12)

§ 203 odst. 1 zákoníku práce.“.

Tato připomínka je doporučující.
48.

Vyhověno.

K novelizačnímu bodu 7

Podobně doporučujeme upravit text poznámek pod čarou Návrh upraven ve smyslu připomínky.
v novelizačních bodech 20 a 27, respektive 29, kde je mylně
upravena poznámka pod čarou č. 7.
Tato připomínka je doporučující.
49.

Vyhověno.

Novelizačnímu bodu 12

Z důvodu větší srozumitelnosti právní úpravy doporučujeme vložit Materiál upraven ve smyslu připomínky (nově
za slova „schválení dohody“ slovo „o“.

v § 9a odst. 1).

Tato připomínka je doporučující.
50.

Vyhověno jinak.

Novelizačnímu bodu 14

Z důvodu větší srozumitelnosti právní úpravy doporučujeme vložit V z. č. 7/2002 Sb. bude ponechán odkaz na § 6

51.

za text „7n“ text „odst. 4“.

odst. 4, protože předmět úpravy § 6 odst. 4 již

Tato připomínka je doporučující.

dle návrhu nebude upraven v § 7n odst. 4.

Novelizačnímu bodu 15

Vyhověno.
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Upozorňujeme na to, že v platném znění dochází u dotčeného Materiál upraven ve smyslu připomínky.
ustanovení § 12 odst. 1 taktéž k nahrazení středníku čárkou.
Tato připomínka je doporučující.
52.

Vyhověno.

Novelizačnímu bodu 34

Doporučujeme v textu novelizačního bodu pro nadbytečnost zrušit Materiál upraven ve smyslu připomínky.
slova „za slovo „třetí““.
Tato připomínka je doporučující.
53.

Vyhověno jinak.

K části druhé, novelizačnímu bodu 3

Doporučujeme v textu novelizačního bodu pro nadbytečnost zrušit Nově nebudou na konci § 89 zák. o soudech a

54.

slova „druhá a třetí“.

soudcích

doplňovány

věty,

ale

Tato připomínka je doporučující.

ustanovení budou doplněny odstavce.

K časti třetí, novelizačnímu bodu 4

Vyhověno.

v tomto

Doporučujeme v textu novelizačního bodu pro nadbytečnost zrušit Materiál upraven ve smyslu připomínky.
dvojtečku. Podobně doporučujeme upravit také následující
novelizační bod 5.
Tato připomínka je doporučující.
55.

Vyhověno.

K platnému znění, obecně

Upozorňujeme, že platné znění neodpovídá novelizovanému textu. Materiál upraven ve smyslu připomínky.
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
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ustanovení. Z tohoto důvodu doporučujeme provést revizi celého
textu platného znění a výše uvedeným způsobem upravit například
ustanovení § 3 až 7 a další.
Tato připomínka je doporučující.
56.

57.

Ministerstvo

K čl. I úvodní věta: Z formálních důvodů doporučujeme za text Vyhověno.

školství,

„314/2008“ vložit text „Sb.“ a za textem „286/2009 Sb.“ nahradit Materiál upraven ve smyslu připomínky.

mládeže a

čárku slovem „a“.

tělovýchovy

Tato připomínka je doporučující.
K čl. I bod 1., 3. a 8.: Upozorňujeme, že v předmětných Vyhověno.
novelizačních bodech se s ohledem na Platné znění s vyznačením Materiál upraven ve smyslu připomínky.
navrhovaných změn nejedná o úpravu označení určité hlavy
či části, ale jejich nadpisu ve smyslu čl. 30 odst. 3 Legislativních
pravidel vlády, a proto doporučujeme předmětné novelizační body
změnit ve smyslu uvedeném.
Tato připomínka je doporučující.

58.

K čl. I bod 4., 6., 7., 20., 27. a 29.: Doporučujeme předmětné Vyhověno.
novelizační body řádně ukončit tečkou.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
59.

K čl. I bod 6. [k § 5 odst. 3]: Z formálních důvodů doporučujeme Vyhověno.
odstranit uvozovky na konci předmětného odstavce.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
60.

K čl. I bod 7. [poznámky pod čarou č. 4 a 4b]: Upozorňujeme, Nevyhověno.
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že není nutné v předmětném novelizačním bodě zavádět Poznámky pod čarou budou zrušeny dle čl. 57
poznámky pod čarou, které jsou již obsaženy v platném znění, a odst. 5 leg. pravidel vlády, neboť se část
proto lze využít např. odkaz na poznámku pod čarou č. 4b bez právního

předpisu

obsahující

odkaz

na

jejího opětovného zavedení. Doporučujeme materiál změnit ve poznámku pod čarou nahrazuje jiným textem,

61.

smyslu uvedeném.

který již odkaz na tuto poznámku pod čarou

Tato připomínka je doporučující.

neobsahuje.

K čl. I bod 15.: S ohledem na formální i jazykovou stránku Vyhověno.
doporučujeme odstranit slovo „se“ před slovem „zrušují“ a slovo Materiál upraven ve smyslu připomínky.
„s“ před slovy „doplňuje věta“ nahradit slovem „se“.
Tato připomínka je doporučující.

62.

K čl. I bod 28.: Vzhledem ke skutečnosti, že jsou předmětným Vyhověno.
novelizačním bodem do určitého paragrafu vkládány dva nové Materiál upraven ve smyslu připomínky.
odstavce, doporučujeme v úvodním textu tohoto novelizačního
bodu nahradit slovo „zní“ slovem „znějí“.
Tato připomínka je doporučující.

63.

K čl. I bod 29.: Doporučujeme předmětný novelizační bod změnit Vyhověno.
ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
64.

K čl. I bod 34.: Doporučujeme předmětný novelizační bod změnit Vyhověno.
ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. c) Legislativních pravidel vlády.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
65.

K čl. III úvodní věta: Z formálních důvodů doporučujeme Vyhověno.
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jednotlivé novelizační předpisy uvést v souvislém pořadí dle jejich Materiál upraven ve smyslu připomínky.
číselného označení a dále také doporučujeme do předmětné úvodní
věty doplnit zákon č. 111/2019 Sb., který také ve svém čl. XVIII
měnil zákon o soudech a soudcích.
Tato připomínka je doporučující.
66.

K čl. III bod 3.: Doporučujeme předmětný novelizační bod Vyhověno jinak.
změnit ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. a) Legislativních pravidel Nově nebudou na konci § 89 zák. o soudech a
vlády.

soudcích

doplňovány

věty,

ale

v tomto

Tato připomínka je doporučující.

ustanovení budou doplněny odstavce dle čl. 58
odst. 4 písm. d) leg. pravidel vlády.

67.

K čl. III bod 4.: S ohledem na čl. 55 odst. 4 Legislativních Nevyhověno.
pravidel vlády by měl být nově vkládaný oddíl označen číslem „6“ Předmětem

návrhu

již

nebude

úprava

a následující oddíly přečíslovány. Doporučujeme materiál změnit navrhovaná v čl. III bod 4.
ve smyslu uvedeném.
Tato připomínka je doporučující.
68.

K čl.

V

úvodní

věta:

Doporučujeme

zcela

přepracovat Vyhověno.

předmětnou úvodní větu. Jak jsme již uvedli v jedné z našich Materiál upraven ve smyslu připomínky.
předchozích připomínek, měla by číselná označení novel
uvedeného předpisu tvořit souvislou řadu a dále také není nutné
uvádět určitou novelu vícekrát, kde např. zákon č. 396/2012 Sb. je
v předmětné novelizační větě uveden třikrát, zákon č. 303/2013
Sb. dvakrát a zákon č. 164/2015 Sb. hned dvakrát za sebou.
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Doporučené přepracování je nutno vztáhnout i na formální stránku
předmětné

věty,

jelikož

např.

mezi

číselným

označením

„501/2004“ či „57/2006“ a textem „Sb.“ není uvedena mezera,
před textem „344/2013 Sb.“ není uvedeno slovo „zákona“.
Tato připomínka je doporučující.
69.

K čl. V bod 5.: Upozorňujeme, že dle Platného znění Nevyhověno.
s vyznačením navrhovaných změn a také s ohledem na skutečnost, Ust. § 117 odst. 3 ex. ř. (které mělo být
že uvedený § 117 obsahuje pouze 4 odstavce, předpokládáme, novelizováno v čl. V, bod 5) bude zrušeno.
že se předkladatelem navrhovaná změna má provést v odstavci 3.
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.
Tato připomínka je doporučující.

70.

K čl. V bod 6.: Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětným Vyhověno.
novelizačním bodem má na konec určitého paragrafu doplnit nový Materiál upraven ve smyslu připomínky.
odstavec, měl by být text novelizačního bodu formulován ve
smyslu čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády.
S ohledem na uvedené doporučujeme slova „za odstavec 4 vkládá
nový“ nahradit slovem „doplňuje“.
Tato připomínka je doporučující.

71.

K čl. V bod 7.: S ohledem na čl. 55 odst. 4 Legislativních pravidel Nevyhověno.
vlády nelze paragrafy přečíslovat, a proto doporučujeme materiál Právní úprava podle § 117a a 117b ex. ř.
změnit jiným způsobem.

nebude

Tato připomínka je doporučující.

stanoven výslovný právní základ, kterým

25

předmětem

návrhu.

Bude

však

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHMC6YEM)

bude upravena koordinace mezi navrhovateli
(žalobci). Tato úprava bude legislativně
technicky řešena dle leg. pravidel vlády.
K čl. VII úvodní věta a čl. IX úvodní věta: Doporučujeme Vyhověno.

72.

předmětnou úvodní větu změnit ve smyslu čl. 55 odst. 3 Materiál upraven ve smyslu připomínky.
Legislativních pravidel vlády tak, že se z předmětné úvodní věty
odstraní text „odst. 2“, za slovo „odstavce“ vloží číslo „2“
a v souvislosti s daným ustanovením se uvedou pouze ty novely,
které toto ustanovení měnily.
Tato připomínka je doporučující.
K čl. X úvodní věta: Obdobně, jako u předchozích úvodních vět, Vyhověno.

73.

doporučujeme i v předmětné úvodní větě uvést pouze ty novely, Materiál upraven ve smyslu připomínky.
které měnily dané ustanovení a materiál v daném ohledu změnit.
Tato připomínka je doporučující.
74.

Ministerstvo

K čl. I bodu 4 – k § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno.

vnitra

Slova „, v jehož obvodu se stal skutek, pro který je zahájeno kárné Podjatost měla být řešena úpravou dle § 6,
řízení,“ požadujeme vypustit. Domníváme se, že znalost místních resp. § 10 z. č. 7/2002 Sb. ve znění návrhu
poměrů není ve vztahu k posouzení kárného provinění natolik předloženého

do

meziresortního

přínosná, aby bylo vyváženo riziko podjatosti takového soudce připomínkového řízení.
v případě kárného řízení vedeného proti soudci stejného krajského Návrh zákona bude upraven v tom smyslu, že
soudu. Zvláště v situaci, kdy je zároveň navrhováno snížení počtu členem senátu nebude soudce krajského soudu,
členů kárného senátu (v odvolacím řízení pouze na 3 soudce) a v jehož obvodu se stal skutek, pro který je
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možnost uzavřít dohodu o vině a kárném opatření s předsedou zahájeno kárné řízení.
Připomínkové

krajského soudu.

místo

s tímto

způsobem

jinak,

částečně

Tuto připomínku uplatňujeme také k § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. vypořádání souhlasí.
7/2002 Sb.
Tato připomínka je zásadní.
75.

K čl. I bodu 7 – k § 7c odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb.:

Částečně

vyhověno

Požadujeme upravit znění ustanovení, neboť nikde v zákoně není vysvětleno.
pojem „výzva“ specifikován. Není tak jasně stanoveno, k čemu je Návrh byl změněn ve smyslu připomínky
vyzýváno ani kdo je adresátem výzvy. Dále upozorňujeme, že k (nově v § 5k až 5m).
určování členů senátu a náhradníku nedochází na základě výzvy, Pokud jde o určování členů senátu, ti jsou
nýbrž přímo na základě zákona (§ 7a odst. 2 a 3). Dále určováni nikoliv na základě výzvy, ale ze
požadujeme upřesnit, že pojmem „návrh“ je myšlen návrh na seznamů soudců a přísedících. Takto je právní
zařazení do seznamu soudců a seznamu přísedících.

úprava koncipována od r. 2008 (srov. např. § 4

Tato připomínka je zásadní.

odst. 3 a 5 z. č. 7/2002 Sb. v platném znění)
pro

řízení

ve

věcech

soudců),

byla

koncipována v návrhu zákona předloženém do
meziresortního připomínkového řízení a je
koncipována i ve verzi materiálu upravené na
základě meziresortního připomínkového řízení
(nově § 5o).
Připomínkové

místo

vypořádání souhlasí.
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76.

K čl. I bodu 10 – k § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb.:

Vysvětleno.

Neztotožňujeme se s navrhovanou nemožností podat návrh na Návrh zákona nestanovuje, že nelze podat
kárné řízení až do doby, než bude skončeno trestní stíhání vedené návrh na zahájení kárného řízení. Návrh
pro týž skutek (tedy až do právní moci rozsudku), a to zvláště za zákona stanovuje, že se přerušuje lhůta pro
situace, kdy bude kárné řízení, u něhož byl podán návrh na jeho podání návrhu na zahájení kárného řízení.
zahájení před zahájením trestního stíhání, dále probíhat bez Je-li vedeno trestní stíhání pro týž skutek proti
přerušení. Domníváme se, že rozhodnutí o tom, zda například téže osobě, kárný soud je povinen přerušit
jednání soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo kárné řízení (obligatorní přerušení řízení podle
ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé § 15 odst. 1 část věty za středníkem z. č.
rozhodování soudů, je možné posoudit již v průběhu trestního 7/2002 Sb. v platném znění). Není tedy možné
řízení na základě zjištěných skutečností. S ohledem na snahu posuzovat týž skutek téže osoby v kárném
posílit důvěru v justici nepovažujeme za vhodné, že by nebylo řízení.
možné trestně stíhaného soudce například dočasně zprostit funkce. Trestně stíhaného soudce lze dočasně zprostit
Navrhujeme tedy doplňovanou větu vypustit, popřípadě stanovit, výkonu funkce podle § 100 odst. 1 písm. a)
že se lhůta o dobu, během které probíhá trestní stíhání, prodlužuje.

zák. o soudech a soudcích v platném znění. Na

Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. III bodu 3, čl. V bodům 4 této úpravě návrh zákona ničeho nemění a
a 5.

s problematikou lhůt pro podání návrhu na

Tato připomínka je zásadní.

zahájení kárného řízení nijak nesouvisí.
Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

vypořádání souhlasí.
77.

K čl. I bodu 30 – k § 21 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno.

Navrhujeme specifikovat, proti jakým rozhodnutím je možné Návrh zákona původně umožňoval podat
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podat odvolání, neboť není určeno, zda se jedná pouze o odvolání proti všem rozhodnutím. Návrh
rozhodnutí ve věci samé, či zda je možné se odvolat i proti zákona bude upraven tak, že vymezí, proti
rozhodnutím v procesních otázkách.

kterým rozhodnutím je možné podat odvolání

Tato připomínka je zásadní.

(odvolání tedy nebude přípustné proti všem
rozhodnutím).
Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

vypořádání souhlasí.
78.

K čl. I bodu 30 – k § 21 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno.

S ohledem na to, že existuje více subjektů, které mohou podat Materiál bude upraven ve smyslu připomínky.
návrh na zahájení kárného řízení, považujeme za vhodné umožnit Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

jinak,

částečně

těmto subjektům zasáhnout v případě, že nesouhlasí s druhem a vypořádání souhlasí.
přísností dohodnutého kárného opatření. Navrhujeme proto
stanovit, že v případě dohody o vině a kárném opatření se budou
(s výjimkou navrhovatele) moci v neprospěch kárně obviněného
odvolat subjekty uvedené v § 21b.
Tato připomínka je zásadní.
79.

K čl. I bodu 31 – k § 21b zákona č. 7/2002 Sb.:

Částečně

vyhověno

Okruh subjektů uvedených v § 21a a 21b je shodný. V případě vysvětleno.
kárného řízení není na rozdíl od trestního řízení (viz § 259 odst. 4 V § 21a bude upraveno oprávnění podat
trestního řádu) stanoveno, že v neprospěch kárně obviněného odvolání ve prospěch i v neprospěch kárně
může odvolací soud změnit napadené rozhodnutí jen na podkladě obviněného.
odvolání, jež bylo podáno v neprospěch kárně obviněného. Pokud jde o úpravu obsaženou v § 259 odst. 4
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K rozdělení na subjekty, které mohou podat odvolání v prospěch a tr. ř., tato je aplikovatelná i v kárném řízení
neprospěch kárně obviněného, tedy nespatřujeme důvod.

(srov. § 25 z. č. 7/2002 Sb.) a byla aplikována

Tato připomínka je zásadní.

v kárných řízeních vedených podle z. č.
7/2002 Sb. ve znění účinném do 30. 9. 2008
(srov. k tomu § 21 z. č. 7/2002 Sb. ve znění
účinném

do

30.

srov. např. rozhodnutí

9.

2008,

Nejvyššího

dále
soudu

sp. zn. 2 Skno 1/2002, shodná byla úprava dle
§ 18 z. č. 412/1991 Sb., k tomu srov. též
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Skno
4/99).
Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

vypořádání souhlasí.
80.

K čl. III bodu 1 – k § 88a zákona č. 6/2002 Sb.:

Nevyhověno.

Důvodová zpráva uvádí, že postup dle § 88a odst. 1 nepředstavuje Navrhovaná úprava v § 88a zák. o soudech a
překážku věci rozhodnuté. Požadujeme vyjasnit, jak bude soudcích a v § 7a až 7c ex. ř. již nebude
postupováno v případě, že jeden subjekt oprávněný podat návrh na předmětem návrhu zákona.
zahájení kárného řízení (například předseda okresního soudu) bude Připomínkové

místo

považovat kárné provinění za méně závažné, a proto využije vypořádání souhlasí.
postup dle § 88a odst. 1, avšak jiný subjekt (například ministr
spravedlnosti) zaujme jiné stanovisko a podá návrh na zahájení
kárného řízení. V případě, že nebude v této situaci jinému subjektu
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umožněno podání návrhu na zahájení kárného řízení, požadujeme
upravit možnost takového subjektu napadnout písemné upozornění
za účelem přezkoumání předmětného kárného provinění a
případného umožnění podat návrh na zahájení kárného řízení.
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. V bodu 1.
Tato připomínka je zásadní.
81.

K čl. III bodu 4 – k § 92c zákona č. 6/2002 Sb.:

Nevyhověno.

Požadujeme vyjasnit vztah k nahlížení do spisu podle § 38 Navrhovaná právní úprava dle § 92c zák. o
správního řádu, který mimo jiné obsahuje vlastní vymezení okruhu soudech a soudcích již nebude předmětem
osob oprávněných nahlížet do spisu, procesní postup odepření návrhu zákona.

82.

nahlédnutí do spisu či důvody vyloučení z nahlížení do spisu.

Připomínkové

místo

s tímto

způsobem

Tato připomínka je zásadní.

vypořádání souhlasí.

Obecně:

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno.

Domníváme se, že by bylo vhodnější zpracování návrhu nového Návrh zákona bude předložen jako novelizace
zákona než novelizace zákona stávajícího, a to vzhledem k z. č. 7/2002 Sb. Na koncepci kárného řízení
rozsahu navržených změn, jejich mnohdy koncepčnímu charakteru návrh zákona ničeho nemění.
a rovněž s ohledem na požadavek přehlednosti právní úpravy.

Návrh

bude

upraven

za

účelem

větší

Tato připomínka je doporučující.

přehlednosti (a to ohledně problematiky
dohody o vině a kárném opatření).

83.

K čl. I bodu 7 – k § 7g zákona č. 7/2002 Sb.:

Vysvětleno.

Domníváme se, že stanovená povinnost dostatečně vyplývá Postup při ustanovení fyzické osoby do funkce
z předcházejících ustanovení. Doporučujeme proto § 7g vypustit člena

31

kárného

senátu

(soudce

nebo

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHMC6YEM)

pro nadbytečnost.

přísedícího) a do funkce náhradníka člena

Tato připomínka je doporučující.

kárného senátu lze zjednodušeně popsat takto:
fyzická osoba je navržena do seznamu soudců
nebo přísedících, na seznam je zařazena, ze
seznamu je určena losem. Tyto kroky se liší
okamžikem, kdy jsou činěny, a dále se liší tím,
že tyto kroky nečiní vždy stejný orgán.
Ust. § 7e a 7f (nově § 5n) upravuje podmínky
pro navržení osoby do seznamu soudců nebo
přísedících. Ust. § 7g (nově § 5k odst. 4 věta
první) upravuje podmínky pro zařazení do
seznamu (odkazem na podmínky pro navržení
do seznamu).
Do seznamu soudců navrhují předsedovi
kárného

soudu

kandidáty

předsedové

příslušných soudů, u kterých navržení soudci
působí (kromě případů, kdy příslušný soud je
kárným

soudem,

aby

předseda

soudu

nenavrhoval soudce sám sobě), do seznamu
přísedících

navrhují

kandidáty

subjekty

uvedené v § 7c odst. 2 (nově v § 5m odst. 1).
Předseda příslušného kárného soudu následně
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zařazuje kandidáty do seznamu a z osob takto
zařazených určuje losem členy senátu a
náhradníky členů senátu (§ 7a odst. 2 a 3, nově
§ 5o odst. 1 a 2).
Osoby navržené na seznam, osoby na seznam
zařazené a osoby určené losem musejí
splňovat podmínky pro navržení do seznamu
(nově podmínky podle § 5n).
Vzhledem k okolnosti, že na navrhování do
seznamu, na zařazení do seznamu a na určení
losem se podílejí různé subjekty, různé
subjekty

provádějí

kontrolu

splnění

příslušných podmínek, a to vždy k okamžiku,
kdy je příslušný krok (navržení do seznamu,
zařazení do seznamu a určení losem) činěn.
84.

K čl. I bodu 7 – k § 7h zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno.

Dáváme na zvážení, zda nejsou navržená omezení vztahující se na Návrh upraven ve smyslu připomínky.
náhradníky nepřiměřeně přísná, neboť z navržené dikce plyne, že
by náhradník soudce senátu kárného soudu nemohl být několik let
funkcionářem soudu, přičemž tato překážka je zakládána losem.
Případným řešením by mohlo být doplnění § 7n odst. 1 písm. b) o
odkaz na § 7h odst. 2.
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Tato připomínka je doporučující.
85.

K čl. I bodu 20 – k § 14c zákona č. 7/2002 Sb.:

Nevyhověno.

O rozhodnutí o podmíněném zastavení kárného řízení a délce Předkladatel považuje za vhodnější úpravu,
zkušební doby rozhoduje celý kárný senát. Avšak o prodloužení podle které v daných otázkách rozhoduje
zkušební doby a o tom, zda se kárně obviněný osvědčil, rozhoduje předseda senátu a nikoliv senát.
pouze předseda senátu. Domníváme se, že by bylo vhodné
stanovit, že i o těchto skutečnostech bude rozhodovat kárný senát.
Tato připomínka je doporučující.
86.

K čl. III bodu 1 – k § 88a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:

Nevyhověno.

Dle § 87 odst. 1 je kárným proviněním nejen zaviněné porušení Navrhovaná úprava § 88a zák. o soudech a
povinnosti soudce, nýbrž také zaviněné chování nebo jednání, jímž soudcích

již

nebude

předmětem

návrhu

soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje zákona.
důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování
soudů. Doporučujeme proto ustanovení v tomto směru doplnit.
Tato připomínka je doporučující.
87.

K čl. III bodu 2 – k § 88b zákona č. 6/2002 Sb.:

Nevyhověno.

Navrhujeme do ustanovení doplnit, od jakého okamžiku (například Navržená ustanovení (§ 88b zák. o soudech a
od doručení) začíná běžet lhůta 15 dní.

soudcích a § 7b a 7c ex. ř.) již nebudou

Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. V bodu 2.

předmětem návrhu.

Tato připomínka je doporučující.
88.

K čl. III bodu 5 – k § 100 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.:
Doporučujeme

upravit

znění

ustanovení,
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spojení „odsouzen pro kárné provinění“ není v našem právním kárné

provinění

(formulované

jakkoliv)

řádu užíváno. Doporučuje jej nahradit například slovy „bylo mu nebude do § 100 odst. 2 zák. o soudech a
pravomocně uloženo kárné opatření“ nebo „dopustil se kárného soudcích doplňováno.
provinění“.
Tato připomínka je doporučující.
89.

Jestliže se soudce vzal své funkce, došlo k zániku této funkce, věta Nevyhověno.
druhá ustanovení se tedy nepoužije (na rozdíl od § 9 zákona č. Jestliže je v § 100 odst. 2 věta druhá zák. o
201/1997 Sb. není specifikován důvod zániku funkce). Slova „, soudech a soudcích vyjádřena podmínka
nebo pokud bylo kárné řízení zastaveno v důsledku vzdání se „nedošlo-li k zániku funkce“, jde o zánik
funkce“ proto doporučujeme vypustit pro nadbytečnost.

funkce na základě pravomocného rozhodnutí

Tato připomínka je doporučující.

uloženého v některém z řízení podle odstavce
1 (srov. k tomu Kocourek, J.: Zákon o soudech
a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2015, str. 266 a násl.).

90.

Obecně:

Vyhověno.

V celém navrhovaném předpise doporučujeme upravit odkazy tak, Návrh upraven ve smyslu připomínky.
aby před slovy „ve znění účinném“ byla vždy čárka.
Tato připomínka je doporučující.
91.

Obecně k úvodním větám:

Vyhověno.

Upozorňujeme, že v úvodní větě novelizačního ustanovení by ve Návrh upraven ve smyslu připomínky.
výčtu novel předpisu měla být mezi čísly předposlední a poslední
novely spojka „a“, nikoliv čárka. Tuto změnu doporučujeme
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provést

v celém

navrhovaném

předpise.

Obecně

pak

doporučujeme celkovou revizi úvodních vět, a to s ohledem na
řadu překlepů (chybějící zkratky „Sb.“, „č.“ apod.).
Tato připomínka je doporučující.
92.

Obecně k platnému znění s vyznačením navrhovaných změn:

Vyhověno.

Doporučujeme provést revizi textu a v souladu s legislativní praxí Návrh upraven ve smyslu připomínky.
přeškrtnout vypouštěný či měněný původní text a nově vložený
text uvést tučně.
Tato připomínka je doporučující.
93.

K čl. I bodu 1 – k nadpisu části první:

Vyhověno.

Jestliže je právní předpis členěn na části, hlavy, oddíly atd., jsou Návrh upraven ve smyslu připomínky.
tyto pasáže opatřeny nadpisy, nikoliv „označením“. Navrhujeme
tuto skutečnost zohlednit v celém návrhu i při samotné formulaci
novelizačních bodů, jejichž prostřednictvím dochází ke změnám
nadpisů (např. dále čl. I bod 3).
Tato připomínka je doporučující.
94.

K čl. I bodu 7 – k poznámkám pod čarou č. 4 až 4b zákona Nevyhověno.
č. 7/2002 Sb.:

Poznámky pod čarou budou zrušeny dle čl. 57

S ohledem na znění úvodní věty ustanovení navrhujeme slova odst. 5 leg. pravidel vlády, neboť se část
„Poznámka pod čarou č. 4 zní:“, „Poznámka pod čarou č. 4a zní:“ právního

předpisu

obsahující

odkaz

na

a „Poznámka pod čarou č. 4b zní:“ včetně uvozovek uvozujících poznámku pod čarou nahrazuje jiným textem,
znění předmětných poznámek vypustit pro nadbytečnost. Obdobně který již odkaz na tuto poznámku pod čarou
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navrhujeme upravit také čl. I bod 20.

neobsahuje.

Tato připomínka je doporučující.
95.

Vzhledem k čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády Částečně

vyhověno

jinak,

částečně

doporučujeme v poznámkách pod čarou č. 4a a 4b uvést úplná nevyhověno.
znění citovaných zákonů.

Poznámka pod čarou č. 4a bude nahrazena

Tato připomínka je doporučující.

normativním odkazem na zákon o soudech a
soudcích obsaženým v textu zákona.
Poznámka pod čarou č. 4b bude nahrazena
novou poznámkou pod , která nebude první
citací citovaného právního předpisu (zákoníku
práce).
Poznámka pod čarou č. 4b byla v souladu
s leg.

pravidly

vlády,

neboť

citovaným

právním předpisem byl zákoník práce, tedy
zákoník (srov. čl. 63 odst. 2 věta druhá leg.
pravidel vlády).
96.

K čl. I bodu 13 – k § 9a odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb.:

Nevyhověno.

S ohledem na to, že navrhované ustanovení upravuje účastníky Systematika návrhu vychází ze znění z. č.
odvolacího

97.

řízení,

navrhujeme

je

zařadit

do

ustanovení 7/2002

Sb.

účinného

do

30.

9.

2008

upravujících odvolání a řízení o něm.

(srov. k tomu § 9 odst. 3 z. č. 7/2002 Sb. ve

Tato připomínka je doporučující.

znění účinném do 30. 9. 2008).

K čl. I bodu 15 – k § 12 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno.
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Slovo „se“ ve slovech „se zrušují“ doporučujeme vypustit pro Materiál upraven ve smyslu připomínky.
nadbytečnost.
Tato připomínka je doporučující.
98.

K čl. I bodu 28 – k § 19 odst. 5 zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno.

Jedná se o dohodu o vině a kárném opatření, slovo „trestu“ tedy Materiál upraven ve smyslu připomínky.
navrhujeme nahradit slovy „kárném opatření“.
Tato připomínka je doporučující.
99.

K čl. I bodu 29 – k poznámce pod čarou č. 7 zákona č. 7/2002 Vyhověno.
Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Sb.:
Upozorňujeme, že odkaz na poznámku pod čarou č. 7 není uveden
v § 19 odst. 6, nýbrž v § 19 odst. 1. Navrhujeme proto novelizaci
poznámky pod čarou uvést jako součást novelizačního bodu 27.
Dále navrhujeme upravit text této poznámky dle čl. 47 odst. 4
Legislativních pravidel vlády a každý právní předpis uvést na
samostatném řádku.
Tato připomínka je doporučující.
100.

K čl. I bodu 31 – k § 21b zákona č. 7/2002 Sb.:

Vyhověno jinak.

Navrhované ustanovení upravuje okruh subjektů, které mohou V § 21a bude upraveno oprávnění k podání
podat odvolání v neprospěch kárně obviněného. Doporučujeme odvolání ve prospěch i v neprospěch kárně
proto ustanovení opravit a slovo „prospěch“ nahradit slovem obviněného.
„neprospěch“.
Tato připomínka je doporučující.
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101.

K čl. V bodu 1 – k § 7a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.:

Nevyhověno.

S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády Navrhované ust. § 7a až 7c ex. ř. nebude
navrhujeme zavést legislativní zkratku „kárné provinění“ v tomto předmětem návrhu.
ustanovení. V návaznosti na tuto změnu doporučujeme upravit
§ 116 odst. 1.
Tato připomínka je doporučující.
102.

V ustanovení je jasně stanoveno, že pro možnost uplatnění Nevyhověno.
navrhovaného postupu se musí jednat o delikt, který je méně Navrhované ust. § 7a až 7c ex. ř. nebude
závažný.

Poslední

větu

tedy

navrhujeme

vypustit

pro předmětem návrhu.

nadbytečnost.
Tato připomínka je doporučující.
103.

K čl. V bodům 4 a 5 – k § 116 a § 117 zákona č. 120/2001 Sb.:

Nevyhověno.

S ohledem na čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel vlády V § 117 odst. 3 ex. ř. nebudou věty
navrhujeme novelizační body č. 4 a 5 sloučit do jednoho.

doplňovány.

Tato připomínka je doporučující.
104.

K čl. V bodu 7 – k § 117a a § 177b zákona č. 120/2001 Sb.:

Nevyhověno.

Upozorňujeme, že dle čl. 26 odst. 2 a čl. 55 odst. 4 Legislativních Navrhovaná právní úprava (§ 117a a 117b ex.
pravidel vlády se při vkládání paragrafů následující paragrafy ř.) nebude předmětem návrhu zákona. Bude
nepřečíslovávají. Požadujeme v tomto směru novelizační bod 7 (a však stanoven výslovný právní základ, kterým
navazující bod 8) upravit.

bude upravena koordinace mezi navrhovateli

Tato připomínka je doporučující.

(žalobci). Tato úprava bude legislativně
technicky řešena dle leg. pravidel vlády.
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105.

Ministerstvo

Bez připomínek

zahraničních
věcí
106.

Ministerstvo

V části první doporučujeme v úvodní větě za text „314/2008“ Vyhověno.

zdravotnictví

vložit text „Sb.“ a čárku za textem „286/2009 Sb.“ zrušit a vložit Materiál upraven ve smyslu připomínky.
slovo „a“.
Tato připomínka je doporučující.

107.

V části první doporučujeme v bodě 12 vložit za slova „schválení Vyhověno.
dohody“ slovo „o“, má jít o dohodu o vině a trestu.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
108.

V části první doporučujeme v bodě 15 slovo „se“ před slovem Vyhověno.
„zrušují“ vypustit pro nadbytečnost a slovo „s“ za slovy „na konci Materiál upraven ve smyslu připomínky.
odstavce“ nahradit slovem „se“.
Tato připomínka je doporučující.

109.

V části druhé doporučujeme v bodě 3 slova „druhá a třetí, které Vyhověno.
znějí“ vypustit. Neodpovídají postupu podle čl. 58 odst. 8 písm. a) Materiál upraven ve smyslu připomínky.
legislativních pravidel.
Tato připomínka je doporučující.

110.

V části druhé doporučujeme, aby nově vkládaný oddíl 5a byl Nevyhověno.
označen jako oddíl 6 a následující stávající oddíly odpovídajícím Navrhovaná právní úprava nebude předmětem
způsobem přeznačeny.

návrhu zákona.

Tato připomínka je doporučující.
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V části třetí upozorňujeme na nesoulad mezi platným zněním Nevyhověno.

111.

s vyznačením změn a návrhem. V bodě 5 je třeba číslovku „13“ Ust. § 117 odst. 3 ex. ř. (které mělo být
nahradit číslovkou „3“. Doporučujeme pravděpodobnou písařskou novelizováno v čl. V, bod 5) bude zrušeno.
chybu napravit.
Tato připomínka je doporučující.
V části třetí doporučujeme v bodě 7 zvolit jiné legislativně- Nevyhověno.

112.

technické řešení. Vložit nové § 117a a 117b (jak je obsaženo Navrhovaná právní úprava (§ 117a a 117b ex.
v tomto bodě) a stávající paragrafy 117a a 117b označit jako ř.) nebude předmětem návrhu zákona. Bude
§ 117c a 117d považujeme za nesystémové a v rozporu s čl. 55 stanoven výslovný právní základ, kterým bude
odst. 4 legislativních pravidel. Doporučujeme vložit nové § 117a a upravena

113.

koordinace

mezi

navrhovateli

117b a stávající § 117a a 117b vydat nově jako § 117c a 117d.

(žalobci). Tato úprava bude navržena dle leg.

Tato připomínka je doporučující.

pravidel vlády.

Ministerstvo

Obecně

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno.

zemědělství

Dáváme ke zvážení, zda v rámci zachování co možná nejvyšší

Osoby navržené děkany právnických fakult

míry transparentnosti a nestrannosti kárného řízení, nezachovat

budou členy senátu kárných soudů konajících

v senátech účast osob navržených děkany právnických fakult.

řízení v prvním stupni. Nebudou se však

Tato připomínka je doporučující.

podílet na rozhodování senátů odvolacích
kárných soudů.

114.

K Čl. I k bodu 1, 3 a 8

Vyhověno.

V uvedených novelizačních bodech se jedná o nadpis, nikoliv

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

označení části nebo hlavy. Doporučujeme body upravit.
Tato připomínka je doporučující.
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115.

K Čl. I k bodu 7 a 20

Vyhověno.

Doporučujeme v novelizačních bodech uvést čísla poznámek pod

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

čarou. Poznámky pod čarou doporučujeme uvést za textem
novelizačního bodu, nikoliv jako text „poznámka pod čarou zní:“
Tato připomínka je doporučující.
116.

K Čl. I k bodu 7 (§ 7a, 7b)

Nevyhověno.

Doporučujeme zavést povinnost, aby při uvedeném losování byly

Platná právní úprava stanovuje, že členové

přítomny ještě další osoby. Losování provedené pouze jednou

senátů a náhradníci členů senátů jsou určováni

osobou postrádá smysl.

losem,

Tato připomínka je doporučující.

(srov. např. § 4 odst. 3 a 5 z. č. 7/2002 Sb.

a

to

předsedou

kárného

soudu

v platném znění). Na této úpravě návrh po
obsahové stránce ničeho nemění. Regulérní
průběh losování má tedy zajistit předseda
kárného soudu.
117.

K Čl. I k bodu 7 (§ 7e odst. 1)

Nevyhověno.

Písmeno c) nesedí k návětí odstavce 1. Doporučujeme upravit.

Již platná právní úprava používá slova

Tato připomínka je doporučující.

„vykonává exekutorský úřad“ (§ 5 odst. 6 věta
čtvrtá z. č. 7/2002 Sb. v platném znění), neboť
exekutorský úřad je zde chápan ve smyslu
činnosti

(úřad

coby

soubor

pravomocí).

Srov. k tomu § 1 ex. ř., podle kterého je soudní
exekutor pověřen exekutorským úřadem, § 15
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ex. ř., který hovoří o výkonu exekutorského
úřadu, dále k tomu srov. též výslovnou úpravu
v § 1 odst. 2 notářského řádu.
118.

K Čl. I k bodu 7 (§ 7n)

Nevyhověno.

Poznámka pod čarou č. 4b je shodná s dosavadní. Doporučujeme

Poznámky pod čarou budou zrušeny dle čl. 57

v návrhu neuvádět.

odst. 5 leg. pravidel vlády, neboť se část

Tato připomínka je doporučující.

právního

předpisu

obsahující

odkaz

na

poznámku pod čarou nahrazuje jiným textem,
který již odkaz na tuto poznámku pod čarou
neobsahuje.
119.

K Čl. I k bodu 12

Vyhověno.

Doporučujeme v úvodní části odstavce 3 slova „dohody vině“

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

nahradit slovy „dohody o vině“.
Tato připomínka je doporučující.
120.

K Čl. I k bodu 15

Vyhověno.

Doporučujeme slova „odstavce s doplňuje“ nahradit slovy

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

„odstavce se doplňuje“.
Tato připomínka je doporučující.
121.

K Čl. I k bodu 17

Vyhověno.

Doporučujeme slova „návrh zahájení“ nahradit slovy „návrh na

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

zahájení“ a slova „k sjednané“ nahradit slovy „ke sjednané“.
Tato připomínka je doporučující.
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122.

123.

K Čl. I k bodu 31 (§21a, 21b)

Vyhověno.

Ustanovení obsahují totožné odstavce 2 a 3. Doporučujeme

Ustanovení § 21a bude upravovat oprávnění

upravit nebo vypustit.

k podání odvolání ve prospěch i v neprospěch

Tato připomínka je doporučující.

kárně obviněného.

K Čl. III k bodu 1

Vyhověno jinak.

Upozorňujeme, že pokud bude „upozornění na možnost podání

Navrhovaná právní úprava upozornění na

návrhu na zahájení kárného řízení“ resp. „podání návrhu na

možnost podání návrhu na zahájení kárného

zahájení kárného řízení“ koncipováno pouze jako možnost,

řízení nebude předmětem návrhu zákona.

mohlo by docházet k nedůvodnému rozlišování, kdy za stejný
skutek může být uplatněn různý následek.
Tato připomínka je doporučující.
124.

K Čl. V k bodu 7 a 8

Nevyhověno.

Paragrafy nelze přečíslovat tak, jak je uvedeno v návrhu.

Navrhovaná právní úprava podle § 117a a

Doporučujeme novelizační bod přepracovat.

117b ex. ř. nebude předmětem návrhu zákona.

Tato připomínka je doporučující.

Bude stanoven výslovný právní základ, kterým
bude upravena koordinace mezi navrhovateli
(žalobci). Tato úprava bude navržena dle leg.
pravidel vlády.

125.

Vyhověno.

Doporučujeme materiál přepracovat z hlediska formálního.
− Zejména úvodní části jednotlivých článků je nutné
překontrolovat z hlediska chybějících zkratek „Sb.“,
opakujících

se

čísel

zákonů,

chybějících
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chybějícího slova „a“ před posledním uvedeným slovem
„zákona“,

chybějících

novel

a

chybějícího

slova

„zákona“.
− Platné znění doporučujeme doplnit o nahrazovaná
ustanovení rovnou k těmto ustanovením.
− Doporučujeme sjednotit mezery mezi čísly novelizačních
bodů a jejich textem.
Tato připomínka je doporučující.
126.

Ministerstvo

Doporučující připomínka:

životního

Doporučujeme, aby byly v celém materiálu správně uváděny Materiál upraven ve smyslu připomínky.

prostředí

procenta a měny dle pravidel českého pravopisu viz Jazyková
příručka

Ústavu

pro

Vyhověno.

jazyk

český

AV

ČR

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=790&id=785,
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=786). Text je v některých částech
nesrozumitelný (příklad: 50% = 50 procentní a ne 50 procent).
Tato připomínka je doporučující.
127.

128.

Úřad vlády –

K Čl. I úvodní věta:

Vyhověno.

Kabinet

Doporučujeme za slova „zákona č. 314/2008“ vložit text „Sb.“ a Materiál upraven ve smyslu připomínky.

vedoucího

čárku za slovy „zákona č. 286/2009 Sb.“ nahradit slovem „a“.

Úřadu vlády

Tato připomínka je doporučující.
K Čl. I bodu 1., 3., 8.:

Vyhověno.

Doporučujeme slovo „označení“ nahradit slovem „nadpis“, Materiál upraven ve smyslu připomínky.
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respektive v bodu 8. slovem „nadpisu“.
Tato připomínka je doporučující.
129.

K Čl. I bodu 4, 6, 27:

Vyhověno.

Doporučujeme na závěr novelizačních bodů doplnit tečku.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
130.

K Čl. I bodu 6:

Vyhověno.

Doporučujeme zrušit uvozovky nahoře za § 5, jelikož celý Materiál upraven ve smyslu připomínky.
novelizační bod končí až § 7.
Tato připomínka je doporučující.
131.

K Čl. I bodu 7:

Nevyhověno.

Doporučujeme úvodní větu „Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7n, Poznámky pod čarou budou zrušeny dle čl. 57
které včetně nadpisů a poznámek pod čarou znějí:“ nahradit větou odst. 5 leg. pravidel vlády, neboť se část
„Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7n, které včetně nadpisů a právního předpisu (§ 5) obsahující odkaz na
poznámek pod čarou č. 4), 4a) a 4b) znějí:“. Poznámky pod čarou poznámku pod čarou nahrazuje jiným textem
se pak uvádějí na konci novelizovaného textu, přičemž bývají (novým zněním § 5), který již odkaz na tuto
uvedeny pod čarou, aby byly odděleny od ostatního textu.

poznámku pod čarou neobsahuje.

Tato připomínka je doporučující.
132.

K Čl. I bodu 20:

Vyhověno.

Doporučujeme úvodní větu „Za § 14 se vkládají nové § 14a až Materiál upraven ve smyslu připomínky.
14c, které včetně skupinového nadpisu a poznámek pod čarou
znějí:“ nahradit větou „Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c,
které včetně skupinového nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 a
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12 znějí:“. A jak je uvedeno výše, je potřeba poznámky pod čarou
oddělit čarou od ostatního textu.
Tato připomínka je doporučující.
133.

K Čl. I bodu 24 a Čl. V bodu 6:

Vyhověno.

Doporučujeme slovo „vkládá“ nahradit slovem „doplňuje“.

Materiál upraven ve smyslu připomínky.

Tato připomínka je doporučující.
134.

K Čl. I bodu 29:

Vyhověno.

Doporučujeme první část novelizačního bodu změnit ve smyslu Materiál upraven ve smyslu připomínky.
Čl. 58 odst. 8 písm. c) Legislativních pravidel vlády.

Předkladatel považuje za nutné novelizovat

K poznámce pod čarou uvedené v druhé části novelizačního bodu: poznámku pod čarou č. 7.
Pokud je považováno za nutné, aby byla novelizována poznámka
pod čarou č. 7, je vhodné, aby novela byla uvedena v samostatném
bodě. Nicméně dovolujeme si upozornit, že poznámky pod čarou
nemají normativní povahu, a proto se běžně novely poznámek pod
čarou nedělají, pokud se novela týká jenom jich.
Tato připomínka je doporučující.
135.

K Čl. V úvodní věta:

Vyhověno.

Doporučujeme upravit předmětnou úvodní větu. V úvodní větě Materiál upraven ve smyslu připomínky.
jsou určité novely uvedeny vícekrát, kde např. zákon č. 396/2012
Sb. je v předmětné novelizační větě uveden třikrát, zákon č.
303/2013 Sb. dvakrát a zákon č. 164/2015 Sb. hned dvakrát za
sebou. Úprava úvodní větu je potřebná i po formální stránce,
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jelikož např. mezi číselným označením „501/2004“ či „57/2006“ a
textem „Sb.“ není uvedena mezera, před textem „344/2013 Sb.“ a
textem „375/2015 Sb.“ není uvedeno slovo „zákona č.“.
Tato připomínka je doporučující.
K Čl. V bodu 5:

136.

Nevyhověno.

Doporučujeme text „13“ nahradit textem „3“. Předpokládáme, že Ust. § 117 odst. 3 ex. ř. (které mělo být
došlo pouze k nedopatření, jelikož § 117 má celkem pouze čtyři novelizováno v čl. V, bod 5) bude zrušeno.
odstavce.
Tato připomínka je doporučující.
K Čl. X:

137.

Vyhověno.

Doporučujeme slovo „a“ za textem „396/2012 Sb.“ nahradit Materiál upraven ve smyslu připomínky.
čárkou a slova „zákon 365/2017 Sb.“ nahradit slovy „zákona č.
365/2017 Sb.“..
Tato připomínka je doporučující.
138.

Úřad vlády -

K Důvodové zprávě

Vyhověno.

Odbor

V Obecné části důvodové zprávy předkladatel v bodu 5., který se Materiál upraven ve smyslu připomínky.

kompatibility

týká zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy
EU, uvádí, že návrh zákona je plně v souladu s právem Evropské
unie. Toto tvrzení však není zcela vhodné, vzhledem k tomu, že
oblast navrhované právní úpravy není právem EU dotčena.
Doporučujeme znění důvodové zprávy v tomto smyslu upravit.
Tato připomínka je doporučující.
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139.

Česká

Bez připomínek.

advokátní
komora
140.

Exekutorská

Ke změně zákona č. 7/2002 Sb.

Nevyhověno.

komora České K § 4 – Doposud v kárném řízení se soudními exekutory Předkladatel hodlá omezit účast přísedících na
republiky

rozhodoval šestičlenný senát, ve kterém byli soudní exekutoři rozhodování senátů.
zastoupeni jednou třetinou (dva členové ze šesti). Navrhovaná Omezení je zdůvodněno v závěrečné zprávě o
úprava počítá v řízení vedeném u Nejvyššího soudu prvním stupni posouzení dopadů regulace (ZZ RIA).
s tím, že exekutorský stav bude zastoupen pouze jednou čtvrtinou. Pokud

jde

o

znalost

profese

soudního

Takové ponížení zastoupení stavovského (odborného) prvku není exekutora, tato může být zprostředkována i
nijak odůvodněno. Z dosavadní praxe kárných senátů se navíc jedním soudním exekutorem, přičemž tato
podává, že přísedící z řad soudních exekutorů jsou klíčovými znalost nalezne uplatnění spíše jen v řízení
osobami při řešení vysoce specifických otázek souvisejících v prvním stupni.
s exekučním řízením a praktickou aplikací rozhodných právních
předpisů, vč. předpisů stavovských.
Paradoxně v odvolacím řízení (§ 5 návrhu) je třetinový podíl
stavovského prvku zachován, ačkoliv logika by spíš velela
opačnému přístupu, tj. většímu zapojení zástupců exekutorského
stavu v prvním stupni, kde se řeší otázky spíše skutkové, je zde
těžiště rešeršní práce apod. (tj. potřeba odborného prvku je zde
vyšší), než v odvolacím řízení, kde jde spíše o otázky čistě právní,
často procesní (tj. kde potřeba odborného prvku je nižší).
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Kárné řízení se soudními exekutory (resp. kárně žalované skutky)
je natolik specifické, že považujeme za vhodné, aby mezi
přísedícími byli dva soudní exekutoři. Jelikož je ale současné
nutné ponechat i místo přísedícího i pro jiné právnické profese,
navrhujeme, aby senáty ve věcech soudních exekutorů měly
celkem 3 přísedící, z čehož dva budou z řad soudních
exekutorů
Tato připomínka je doporučující.
141.

K § 7c odst. 3 -

Toto ustanovení se může dostat do kolize Vyhověno.

s ust. § 112 odst. 1 písm. e) EŘ. Navrhujeme tedy ust. § 112 odst. Nově bude návrh novely z. č. 7/2002 Sb.
1 písm. e) EŘ upravit tak, že se vypustí číslovka „10“.

obsahovat, že prezident komory navrhne

Tato připomínka je doporučující.

nejvýše 10 soudních exekutorů a v § 112 odst.
1 písm. e) ex. ř. nebude uveden žádný počet
navrhovaných soudních exekutorů.

142.

K § 7e odst. 3 – není patrné, z jakého důvodu se zavádí věková Nevyhověno.
hranice 40 let pro zařazení do seznamu přísedících. Je Návrh bude upraven tak, že bude obsahovat
pochopitelné, že přísedícím musí být osoba lidsky i profesně řešení dle platné právní úpravy.
zkušená. Hranice 40 let se zdá být nicméně určena arbitrárně
(exekutorem se může stát osoba již ve věku 27 let, na rozdíl od
soudce atp.). Navrhujeme proto vypustit věkovou hranici a
ponechat pouze podmínku minimální doby výkonu funkce. Tato
může být prodloužena např. na 7 let.
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Ustanovení žádným způsobem nepočítá s kombinací – např.
soudní exekutor byl 10 let exekučním soudcem a nyní je druhým
rokem soudním exekutorem. Jakkoliv je taková osoba odborně
zdatná, nemůže funkci přísedícího vykonávat, k čemuž není
racionálního důvodu.
Tato připomínka je doporučující.
143.

K § 7h odst. 3 písm. e) – návrh rozšiřuje nově neslučitelnost i na Vyhověno.
členy (doposud jen předsedové těchto komisí) kontrolní komise i Návrh bude upraven tak, že bude obsahovat
jejich náhradníky (zde upozorňujeme, že revizní komise nemá řešení dle platné právní úpravy.
k dnešnímu dni náhradníky – viz § 113 odst. 1 EŘ). Uvedení
náhradníků u Prezidia Komory (písm. c)) je pochopitelné – jde o
osoby prospektivně zařazené do hlavní exekutivní funkce uvnitř
Komory, v případě náhradníků kontrolní komise tomu tak není.
S ohledem na počet soudních exekutorů, zejména exekutorů, kteří
se chtějí angažovat v orgánech Komory popř. kárných senátech, to
nepovažujeme za vhodné a navrhujeme náhradníky u komisí
vypustit, neboť tito se nijak práce na kárných návrzích ani
činnosti komisí nepodílí.
Tato připomínka je doporučující.

144.

K § 7l – navrhované ustanovení (ani jiné) nepamatuje na přísedící Nevyhověno.
z řad soudních exekutorů. Je-li přísedícím soudní exekutor, jde Návrh bude upraven tak, že bude obsahovat
jistě na jeho straně o úkon v obecném zájmu. Výkon přísedícího řešení dle platné právní úpravy.
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(účast na jednání) v tomto směru exekutorovi jistě překáží ve
výkonu jeho exekutorského úřadu a měla by mu stejně jako
advokátovi náležet odměna za výkon funkce a náhrada spojených
výdajů. Požadovat, aby soudní exekutor vykonával funkci
přísedícího (jako jediný ze všech profesí) zdarma, se jeví jako
hrubě nespravedlivé. Proto navrhujeme do komentovaného
ustanovení doplnit za slova advokát „nebo soudní exekutor“.
Tato zjevná diskriminace poznamenává již současnou právní
úpravu, odlišné zacházení s exekutorem a advokátem nemá
legitimní opodstatnění.
Tato připomínka je doporučující.
145.

K § 9 – navrhované ustanovení ruší objektivní lhůtu k podání Vyhověno.
kárného návrhu. Podle důvodové zprávy se změna má vztahovat Návrh bude upraven tak, aby exekuční řád
jen na řízení se soudci a státními zástupci, protože exekuční řád neupravoval lhůtu pro podání kárné žaloby
upravuje vlastní pravidla. Text ustanovení je nicméně obecný a s objektivně určeným počátkem (objektivní
může dojít k výkladovým problémům (určení, který předpis je lex lhůtu).
specialis, navrhovaná úprava bude lex posterior). V případě, že
navrhovatel hodlá zrušit lhůtu pouze u soudců a státních zástupců,
měl by podrobněji vysvětlit důvod odlišného zacházení se
soudními exekutory. Proto navrhujeme sjednocení lhůt pro
všechny tři profese, popř. jednoznačné legislativní oddělení.
Tato připomínka je doporučující.
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146.

K § 15 – ke zvážení dáváme prodloužení odvolací lhůty na 30 dnů. Nevyhověno.
Zejména (ale nejen) v případě kárných navrhovatelů, kteří nejsou Délka odvolací lhůty byla převzata z § 21
seznámeni s věcí (§ 21a odst. 2 a 3, § 21b odst. 2 a 3) je lhůta 15 z. č. 7/2002 Sb. ve znění účinném do 30. 9.
dnů příliš krátká.

2008. Předkladatelem nebyly zaznamenány

Tato připomínka je doporučující.

poznatky nasvědčující tomu, že by lhůta 15
dnů byla považována v řízeních vedených
podle z. č. 7/2002 Sb. za příliš krátkou.

147.

K § 21b – v odst. 2 a 3 má dle všeho být „v neprospěch“, leg. tech Vyhověno.
by mohlo být vhodnější ustanovení spojit s § 21a, jsou-li subjekty, Ustanovení § 21a bude upravovat oprávnění

148.

které mohou podat odvolání totožné.

k podání odvolání ve prospěch i v neprospěch

Tato připomínka je doporučující.

kárně obviněného.

Ke změně exekučního řádu

Vyhověno.

K 7a odst. 1 – Za problematickou považujeme formulaci „kárného Navrhovaná právní úprava podle § 7a až 7c ex.
deliktu, který je méně závažný“. Má se tím na mysli skutek, který ř. nebude předmětem návrhu.
není (dle volné úvahy dohledového orgánu?) závažným kárným
deliktem ve smyslu § 116 odst. 3 EŘ? To nicméně určuje pouze a
jen kárný soud a nikoliv kárný žalobce. Chce tím navrhovatel říct,
že v případě drobných nedostatků (které svojí intenzitou nelze
považovat ani za kárný delikt prostý => nicméně v případě jejich
opakování by v souhrnu mohlo být této intenzity dosaženo,
izolovaně však nikoliv) nebude možné napříště exekutora nijak
formálně upozorňovat? To znamená, že ze strany dohledového
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orgánu bude možné drobná pochybení vyřizovat pouze neformálně
způsobem, který nebude zaměnitelný s upozorněním? Z důvodové
zprávy není patrný jasný důvod pro takovou koncepční změnu,
resp. důvody jsou vyjádřeny velice vágně.
Navrhujeme proto celou koncepci „upozornění“ přehodnotit
jako celek.
Tato připomínka je doporučující.
149.

§ 7a odst. 3 – místo slov „kárný delikt“ by mělo být nahrazeno Nevyhověno.
slovem „skutek“. To zda, je určitý skutek kárným deliktem určuje Navrhovaná právní úprava podle § 7a až 7c ex.
pouze kárný soud. Rovněž „opětovným porušením“ se dle všeho ř. nebude předmětem návrhu.
míní porušení totožného charakteru (?), text je v tomto neurčitý,
zmatečný.
Tato připomínka je doporučující.

150.

§ 7b a § 7c – Upozornění nemá být rozhodnutím (dle důvodové Vyhověno.
zprávy se nemá zakládat překážka věci rozhodnuté). Předkladatel Navrhovaná právní úprava podle § 7a až 7c ex.
tvrdí, že upozornění nebude přezkoumatelné ve správním ř. nebude předmětem návrhu.
soudnictví. Z textu předpisu se nic takového nepodává – nelze ale Pravomoc Ministerstva spravedlnosti provádět
vyloučit, že soudy ve správním soudnictví navzdory přesvědčení přezkoumání

upozornění

nelze

dle

předkladatele dovodí, že upozornění je po materiální stránce předkladatele považovat za porušení ústavního
rozhodnutím, anebo jde o zásah správního orgánu, proti jehož pořádku mj. z toho důvodu, že Ministerstvo
nezákonnosti se lze bránit ve správním soudnictví. Dtto platí i pro spravedlnosti

má

četné

pravomoci

vůči

Exekutorské komoře České republiky již nyní

„přezkumné stanovisko“ podle § 7c.
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Možnost ministerstva spravedlnost přezkoumávat „nerozhodnutí“ (dalšími argumenty připomínkového místa se
Komory učiněné v rámci stavovského dohledu považujeme za předkladatel již nezabývá, neboť navrhovaná
zásah do práva na samosprávu a tím i za hranou ústavnosti. právní úprava nebude předmětem návrhu, čímž
Ministerstvo není nadřízeným orgánem Komory, zcela absentují se tyto argumenty stávají bezpředmětnými).
procesní pravidla přezkumu (správní řád?), limity, záruky
zákonnosti. Jaký důsledek má mít vůbec přezkumné stanovisko ve
vztahu

k dalšímu

postupu

dohledového

orgánu

(nejde

o

rozhodnutí, dohledový orgán takovým stanoviskem není vázán)?
Předkladatel navíc přehlíží, že stavovský dohled je širší než státní
dohled. Ministerstvo by tedy přezkoumávalo upozornění ohledně
skutků, ke kterým nemá dohledová oprávnění.
Není-li upozornění rozhodnutím, pak je možnost požádat o
přezkum zcela nadbytečná. Jde o vyjádření právního názoru
dohledového orgánu, který případně v posledku bude podroben
posouzení ze strany kárného soudu.
Předkladatel v DZ píše, že „zároveň ovšem není možné, aby jeden
navrhovatel (kárný žalobce) upozornil na možnost podání návrhu
(kárné žaloby) a jiný kárný žalobce bez dalšího (bez opětovného
spáchání kárného provinění) podal návrh na zahájení kárného
řízení (kárnou žalobu).“ Takový důsledek není nikde v textu
návrhu zakotven.
Navrhujeme tato ustanovení bez náhrady vypustit.
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Tato připomínka je doporučující.
151.

K § 117a – Celé ustanovení je absurdní a je zásahem do práva na Vyhověno.
samosprávu a

tím

i za

hranou

ústavnosti.

Ministerstvo Navrhovaná právní úprava podle § 117a ex. ř.

spravedlnost ani předsedové soudů nejsou „výše postaveným“ nebude předmětem návrhu.
kárný žalobcem, hierarchizace je pomýlená. Jejich postavení je Návrh byl založen na požadavku, aby šetření
zcela srovnatelné co do dohledových oprávnění. Absolutně chybí prováděl kárný žalobce, který má nejblíže
jakékoliv vyjádření důvodů pro tuto změnu, resp. v čem je k osobě

soudního

exekutora

nebo

dosavadní úprava, popř. spolupráce mezi dohledovými orgány exekutorského kandidáta nebo koncipienta a
nedostatečná. Absentují procesní pravidla (správní řád?), limity, ke skutku, který může být kárným proviněním
záruky zákonnosti k uložení povinnosti „šetřit“.

ve smyslu § 116 odst. 1 ex. ř.

Co když se dožádaný dohledový orgán odmítne věcí zabývat, Z návrhu tak např. vyplývalo, že ministr
protože má za to, že není tím orgánem, který má nejvhodnější spravedlnosti, může uložit povinnost provést
pozici k výkonu dohledu? Je uložení šetření rozhodnutím? Je šetření předsedům revizní a kontrolní komise a
předsedům soudů, kteří jsou kárnými žalobci.

závazné? Jak?

O to absurdnější je, že s ohledem na text nového § 117b bude Ve stejném duchu byla navržena celá úprava
Komora vlastně dohledovým orgánem, který si bude moct opatřit dle § 117a a 117b ex. ř.
méně informací než ostatní dohledové orgány.

Pokud jde o vztah mezi Ministerstvem

Navržená právní úprava je absolutně nezpůsobilá dosáhnout svého spravedlnosti a ministrem spravedlnosti na
účelu a je zcela zbytečná.

straně jedné a Exekutorskou komorou České

Navrhujeme tato ustanovení bez náhrady vypustit.

republiky,

Tato připomínka je doporučující.

exekutorskými kandidáty a koncipienty na

soudními

exekutory

a

straně druhé, Ministerstvo spravedlnosti i
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ministr spravedlnosti mají vůči komoře četné
pravomoci, jak vyplývá z exekučního řádu.
Stejně tak předsedové okresních (včetně
exekučních) a krajských soudů mají určité
pravomoci

vůči

soudním

exekutorům

a

exekutorským kandidátům a koncipientům
(není míněna rozhodovací činnost v rámci
exekučního řízení).
Výše zmíněné pravomoci jsou kontrolního a
dohledového rázu (když odhlédneme od
okolnosti, že Ministerstvo spravedlnosti také
připravuje

legislativu,

případně

je

také

zmocněno k jejímu vydání).
Soudní exekutoři přitom vykonávají část
soudní moci, kterou by jinak vykonávaly státní
orgány. Ministerstvo spravedlnosti i soudy
jsou přitom státními orgány odpovědnými za
řádný výkon soudní moci v České republice.
Je tudíž logické, že musejí mít takové
pravomoci,

které

jim

umožní

této

odpovědnosti dostát.
Navržený § 117b ex. ř., podle kterého měly
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mít

orgány

komory

omezený

přístup

k informacím, vychází z okolnosti, že komora
je

pouze

samosprávnou

organizací

a

pravomoci orgánů komory jsou proto omezené
– srov. k tomu např. § 118 odst. 2 a 3 ex. ř.
Bude stanoven výslovný právní základ, kterým
bude upravena koordinace mezi navrhovateli
(žalobci).
K důvodům
srov. vypořádání

vyhovění
připomínky

připomínce
Nejvyššího

soudu k čl. III. bodu 4. (§ 92a a násl. zák. o
soudech a soudcích).
K § 117b – stát musí zajistit všem kárným žalobcům stejné Nevyhověno.

152.

postavení. Navrhujeme proto zařazení Komory mezi vyčtené Navrhovaná právní úprava podle § 117b ex. ř.
kárné žalobce. Kární žalobci jsou nepochybně osobami, které nebude předmětem právní úpravy.
mají vážný zájem na nahlížení do spisu OVM, a v takovém
případě není důvodu jim právo do spisů nahlížet, je-li to nutné pro
výkon jejich činnosti, která je ve veřejném zájmu.
Tato připomínka je doporučující.
153.

Kancelář

Bez připomínek.

veřejné
ochránkyně
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práv
154.

Nejvyšší soud

Dvojinstančnost kárného řízení a možnosti institucionálního Nevyhověno.
ukotvení kárných senátů

Návrh je založen na posouzení dopadů

K ustanovení § 3 a násl. navrhovaného znění zákona č. 7/2002 regulace, které proběhlo před předložením
návrhu do meziresortního připomínkového

Sb.

Ve čtvrté hodnotící zprávě skupiny GRECO se v bodu 136 mimo řízení.
Posouzení dopadů regulace bylo provedeno na

jiné uvádí:

„Po návštěvě na místě tým GET shledal, že systém kárných řízení základě

výsledků

dotazníkového

šetření

funguje dobře a že složení kárných soudů a také procesní provedeného v r. 2018 NSS a na základě něj
nastavení je adekvátní k tomu, aby zajistilo efektivitu řízení navazující akce pořádané též v r. 2018 NSS,
a spravedlivý proces. V tomto ohledu však tým GET znepokojuje dále na základě kulatého stolu pořádaného
fakt, že proti rozhodnutí kárných soudů není možné se odvolat. 1 předkladatelem dne 14. 1. 2019, empirického
Při rozhovorech bylo zmiňováno, že toto nastavení bylo výzkumu zpracovaného Ústavem pro otázky
v minulosti kritizováno a zpochybňováno u Ústavního soudu ČR, soudnictví, materiálů NSS o kárných řízeních
který ovšem rozhodl, že stávající právní úprava není v rozporu a vlastních poznatků předkladatele, srov. str. 4
s Ústavou ČR. Tým GET by přesto rád upozornil úřady na a 5 ZZ RIA).
evropské normy, podle nichž by soudce v kárném řízení měl mít Z posouzení dopadů regulace vyplynulo, že
„právo vznést námitku proti rozhodnutí a trestu“ 2 a že by měla jednostupňovost kárného řízení je považována
existovat „možnost soudního odvolání“. 3 Tým GET znepokojuje českou

odbornou

veřejností

za

největší

zejména skutečnost, že daný soudce nemá možnost vznést námitku problém kárného soudnictví (kap. 1.2.1 ZZ
§ 21 zákona č. 7/2002 Sb.
Srov. Doporučení Rec(2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o soudcích týkající se nezávislosti, efektivnosti a role soudců, odst. 69.
3
Srov. Soudcovská Magna Charta přijatá CCJE, odst. 6. Viz také Zpráva o nezávislosti soudního systému, část I – Nezávislost soudců, Evropská komise pro šíření demokracie prostřednictvím práva (Benátská komise),
CDL-AD (2010)004, odst. 43 a 82.
1
2
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ani proti případnému odvolání z funkce, a zastává jednoznačné RIA na str. 5 až 9).
stanovisko, že tuto oblast je nezbytné začlenit do současných Pokud jde o stanovení příslušných soudů
příprav reformy justice. Proto skupina GRECO doporučuje (Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud vč.
navrhnout úpravu, která dá soudcům možnost vznášet instančního přezkumu, nicméně senáty neměly
námitky proti kárným rozhodnutím soudu, včetně odvolání být podle návrhu složeny výlučně ze soudců
z funkce.“

NS

ani

složení

NSS),

senátů

(vyjma

Byť současný systém kárných řízení nelze považovat za ideální, ustanovení, podle kterého je členem senátu
Nejvyšší soud nevylučuje možnost jeho ponechání pod podmínkou v řízení ve věcech soudců zásadně vždy
možnosti vznášet námitky proti kárným rozhodnutím soudů, neboť soudce krajského soudu, v jehož obvodu se
je přesvědčen o tom, že nemožnost podání opravného prostředku stal žalovaný skutek), právní úpravy odvolání
může být oprávněně vnímáno jako deficit, a to zejména s ohledem (podstatné

omezení

kasace

napadeného

na situaci, kdy může být soudce v jednoinstančním řízení zbaven rozhodnutí, problematika novot atd.) založen
výkonu funkce a proti rozhodnutí nemá k dispozici žádné právní na stanovisku justiční šestky, které bylo mj.
prostředky nápravy. Zavedení možnosti odvolání tak lze připomínkovým místem prezentováno během
považovat za preferovanější model.

kulatého stolu dne 14. 1. 2019.

Nejvyšší soud při zhodnocování variant uváděných v Závěrečné Pokud

jde

o

varianty

předložené

zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále jen: „RIA“; str. 47 a připomínkovým místem, první varianta neřeší
násl.), postrádá podrobný rozbor dopadů předkládaných variant 1 a mj. problém přílišného zatížení Nejvyššího
2 a ani důvodová zpráva neposkytuje v tomto ohledu žádnou správního soudu. Pokud by Nejvyšší správní
analýzu. Nejvyšší soud tak po zhodnocení stávajícího a soud zůstal soudem prvního stupně, i nadále
požadovaného stavu předkládá několik variant, které by v praxi by prováděl nalézací řízení, a to i tehdy, pokud
by se soudci NS a NSS střídali v pozici

mohly fungovat lépe.
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Současný systém kárného řízení je postaven na rozhodování předsedy kárného senátu.
v rámci jediné instance, což je v Evropě spíše menšinový model Druhá varianta vede podle připomínkového
fungující např. v Nizozemí či Německu 4.

místa ke zvýšení zatížení, které by dle

Jelikož se jednoinstanční model v našich podmínkách relativně připomínkového místa muselo být řešeno
dobře osvědčil zejména díky dosavadní praxi kárného soudu u dodatečným organizačním, personálním a
Nejvyššího správního soudu, která je natolik kvalitní a funkčně materiálním vybavením. Již jen z tohoto
vyhovující, nemá navrhovaná změna odebírající kárnou agendu důvodu není tato varianta vhodná, neboť
v prvním stupni Nejvyššímu správnímu soudu a přidělující mu zjevně vede k přílišnému zatížení NS.
agendu zcela novou (odvolací), kdy tímto aktem má být současně
založena pravomoc Nejvyššímu soudu pro kárnou agendu
v prvním stupni, zásadní opodstatnění. Tento závěr, s výjimkou
výtky týkající se možnosti námitek proti rozhodnutí kárného
soudu, je podpořen také pozitivním hodnocením skupiny GRECO.
Pokud navrhovatel hodlá zavést model dvojinstančního kárného
řízení, lze tak učinit v mnoha dále nastíněných podobách, které
jsou z organizačního, systematického, technického a obecně
funkčního hlediska schůdnější než navrhovaná úprava. V tomto
ohledu je zřejmé, že zde existuje potřeba ulehčit Nejvyššímu
správnímu soudu, neboť kárné řízení – přes specifické složení
kárných senátů – leží primárně na něm. Nejvyšší soud přitom
považuje za nutné zdůraznit, že je připraven tento stávající stav

4

§ 63 a následující Deutsches Richtergesetz. Dostupný z: http://www.gesetze-im-internet.de/drig/index.html a část 2. a 4. Bundesdisziplinargesetz. Dostupný z: http://www.gesetze-im-internet.de/bdg/.
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pomoci proměnit a podat Nejvyššímu správnímu soudu pomocnou
ruku.
Jako nejvhodnější možnost obměny koncepce kárného řízení se
jeví zřízení kárných soudů prvního stupně a odvolacích
kárných soudů jako zcela zvláštních senátů podobně, jako to
učinil

zákon

č. 131/2002

Sb.,

o

rozhodování

některých

kompetenčních sporů. Tomu je třeba přizpůsobit i změnu
terminologie, kde by byly „kárné senáty“ nahrazeny „kárnými
soudy“, a to zavedením „kárného soudu prvního stupně“ a
„kárného soudu druhého stupně“, přičemž Nejvyšší soud a
Nejvyšší správní soud by poskytovaly jen nutnou personální,
administrativní a technickou podporu těmto kárným soudům, které
by byly na obou nejvyšších soudech z institucionálního pohledu
nezávislé (nešlo by tedy o kárné soudy Nejvyššího soudu a
Nejvyššího správního soudu). Tomuto pojetí odpovídá i složení
kárných soudů, které je zcela odlišné (nezahrnuje jen soudce
Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu). Zde je třeba
zdůraznit, že tento model je veden snahou zabránit možné
vnímané nerovnováze v postavení obou soudů, ke které by mohlo
dojít v případě modelu, kdy by Nejvyšší soud rušil rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu či naopak, což je u obou nejvyšších
soudních institucí obecné justice v podstatě nemyslitelné.
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Je přitom nasnadě v prvé řadě navrhnout, aby kárný soud prvního
stupně – s ohledem na výše uvedené, zejména velmi dobré
zkušenosti z činnosti v kárném řízení a v zájmu zajištění potřebné
kontinuity – jednal a zasedal v sídle Nejvyššího správního soudu a
jeho správu by zajišťoval předseda Nejvyššího správního soudu
(viz obdobně ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 131/2002 Sb.).
Kárný soud druhého stupně by pak jednal a zasedal v sídle
Nejvyššího soudu a jeho správu by zajišťoval předseda Nejvyššího
soudu. Tuto variantu Nejvyšší soud preferuje a považuje za
nejvhodnější. Dále k ní Nejvyšší soud uvádí, že je připraven na
změnu koncepce předsednictví v kárných senátech, kdy se zdá být
vzhledem k výše zmíněným potřebám a podobě současné praxe
vhodné, aby se soudci Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu v rámci kárného senátu pravidelně střídali v pozici předsedy
senátu; střídání z hlediska, zda jde o kárně stíhaného soudce
Nejvyššího soudu nebo soudce Nejvyššího správního soudu
nedává příliš smysl, neboť jak soudci Nejvyššího soudu, tak i
Nejvyššího správního soudu mají stejný hlas a předseda senátu jen
organizačně zajišťuje a vede řízení. Tímto řešením by došlo
k dalšímu, koncepčně mnohem přijatelnějšímu řešení ulehčení od
zatížení Nejvyššího správního soudu, kdy v současném režimu
píše návrh rozhodnutí kárného senátu pouze předseda senátu, který
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je buď soudcem Nejvyššího správního soudu, nebo Nejvyššího
soudu (jde-li o řízení ve věcech soudců rozhodujících ve správním
soudnictví).
Navrhované řešení bere v úvahu také potřebu zajištění vhodné
zasedací místnosti pro kárný soud prvního stupně. Vzhledem
k požadavku veřejného jednání je Nejvyšší správní soud, na rozdíl
od

Nejvyššího

potřebných

soudu,

lépe

organizačních

zabezpečen

a materiálních

z hlediska
podmínek,

všech
kdy

v současné době má Nejvyšší soud pouze jednu zasedací místnost,
která je používána jak pro řízení trestní, tak i pro řízení
občanskoprávní

a obchodní.

Nejvyššímu

soudu

by

podle

navrhované úpravy přibyla nová agenda odvolacích kárných
řízení, která by byla snáze technicky zvládnutelná (vzhledem
ke statistickým údajům odhalujícím, že odvolání bylo v minulosti
v kárných věcech podáváno přibližně ve 40 % případů).
Jako další variantu vidíme přechod prvostupňové kárné agendy na
kárný soud zabezpečovaný Nejvyšším soudem, který by však
musel být k tomuto účelu do doby účinnosti zákona lépe
organizačně, personálně a materiálně vybaven. Pokud je hlavním
důvodem pro navrhovanou změnu zmiňované přetížení Nejvyššího
správního soudu, pak je třeba zdůraznit, že při Nejvyšším soudu
sice působí více soudců, nicméně úměrně tomu se též věnuje velmi
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početné dovolací a další agendě. Navíc je zřejmé, že zátěž
Nejvyššího správního soudu by bylo možné snížit některými
legislativními nebo organizačními kroky, kupříkladu zavedením
pravidla určující pravidelné střídání soudců Nejvyššího správního
soudu a Nejvyššího soudu v pozici předsedy kárného senátu;
případně, že by se všichni členové kárného senátu, kteří jsou
soudci, podíleli na zpracování rozhodnutí; vhodné by bylo, aby
členům kárného senátu kárného soudu prvního stupně bylo podle
zákona omezeno přidělování jejich běžné soudcovské agendy,
apod.
Další myslitelné varianty, kupříkladu přechod k minulému
modelu, kdy by první stupeň kárné agendy zajišťovaly vrchní
soudy, v odvolací agendě pak Nejvyšší správní soud nebo
Nejvyšší soud (jak navrhovala část soudců Nejvyššího soudu),
považuje většinově Nejvyšší soud za obtížně udržitelnou, a to
nejen z hlediska organizačního, ale i z hlediska judikatury.
V tomto ohledu pak varianta č. 3 zmiňovaná v rámci RIA nedává
smysl.
Tato připomínka je doporučující.
155.

Obsazení kárných senátů

Vyhověno.

K ustanovení § 4 a § 5 navrhovaného znění zákona č. 7/2002 Členem
Sb.

kárného

senátu

nebude

soudce

krajského soudu, v jehož obvodu byl spáchán
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Kárné senáty by měly být obsazovány především soudci, a to skutek, pro který bylo zahájeno kárné řízení.
vedle soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
soudci všech stupňů soudní soustavy bez dalších omezení. Úpravu
navrhovaného ustanovení § 4 odst. 1, písm. a) a obdobně i
ustanovení § 5 odst. 1, písm. a), kde je členem kárného senátu
„soudce krajského soudu, v jehož obvodu se stal skutek, pro který
je zahájeno kárné řízení“, považujeme za zbytečné omezování při
skládání senátů, přičemž toto řešení navíc nebere v potaz, že kárně
stíhaným může být i soudce vrchního soudu, kdy výlučná účast
soudce krajského soudu nedává smysl. Otázku podjatosti
konkrétního soudce kárného soudu lze řešit vyloučením dotyčného
soudce z projednávání věci.
Tato připomínka je doporučující.
156.

Obsazení kárných senátů

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno.

K ustanovení § 4 a § 5 navrhovaného znění zákona č. 7/2002 Návrh bude upraven v tom smyslu, že
šestičlenné senáty soudů prvního stupně budou

Sb.

Pro větší participaci soudců ve vztahu k přísedícím v kárných složeny ze tří soudců a tří přísedících
senátech svědčí potřeba rozdělit práci spojenou s vytvářením (předsedou senátu a jeho zástupcem budou
konceptu rozhodnutí v kárných věcech mezi více členů kárných vždy soudci).
senátů. Navrhovatel uvádí, že je třeba zvýšit efektivitu kárných Odvolací senáty však budou složeny ze tří
senátů, nicméně činí tak z pohledu Nejvyššího soudu ne zcela soudců.
vhodně.
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Část soudců Nejvyššího soudu, se domnívá, že navrhované kroky
směřující k zúžení okruhu přísedících v kárných senátech, je v
rozporu se současnými tendencemi většího propojení mezi justicí a
akademickým prostředím.
Tato připomínka je doporučující.
157.

Navrhované zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu na Nevyhověno.
zahájení kárného řízení ve věcech soudců a státních zástupců

Ust. § 88a již nebude součástí návrhu (podle

K ustanovení § 9 odst. 1 navrhovaného znění zákona č. 7/2002 návrhu mělo být možné, při opakovaném
kárném provinění, podat kárný návrh pouze

Sb.

Předkladatel navrhuje zrušení objektivní lhůty pro podání návrhu v rámci lhůty pro zánik kárné odpovědnosti,
na zahájení kárného řízení podle § 9 odst. 1 kárného řádu v délce 3 která činí též 3 roky).
let od spáchání kárného provinění. Jde o objektivní lhůtu
stanovenou pro podání návrhu na zahájení kárného řízení.
Nadále má být zachována jen subjektivní lhůta podle § 9 odst. 1
kárného řádu pro podání návrhu v délce 6 měsíců ode dne, kdy se
navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného
provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu, která by však
neplatila v případě upozornění na možnost podání návrhu na
zahájení kárného řízení podle nově navrhovaného § 88a.
S takovým návrhem nelze souhlasit. Existují velmi dobré důvody
pro zachování objektivní lhůty, neboť kárný navrhovatel je vázán
maximální možnou lhůtou pro podání kárného návrhu v délce 3 let
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od spáchání kárného provinění. Při opakovaném kárném provinění
by při novém běhu subjektivní lhůty a neexistenci objektivní lhůty
mohlo být podání návrhu účelově stále odkládáno [viz odůvodnění
ad 6) níže], což je bezesporu nežádoucí stav.
Tato připomínka je doporučující.
158.

Souhlas soudce s navržením do seznamu soudců pro kárná Částečně vyhověno, částečně nevyhověno.
řízení

Platná

K ustanovení § 7e navrhovaného znění zákona č. 7/2002 Sb.

v případě soudců nutnost jejich souhlasu se

právní

úprava

sice

nestanovuje

Nelze souhlasit se zněním navrhovaného § 7e zákona, podle zařazením na seznam soudců (ze kterého jsou
kterého může být do seznamu soudců a do seznamu přísedících vybíráni členové kárných senátů z řad soudců),
navržena pouze fyzická osoba, jejíž zkušenosti a morální vlastnosti nicméně soudce má právo se funkce člena
dávají záruku, že bude svou funkci řádně vykonávat, která se senátu nebo náhradníka člena senátu vzdát,
zařazením do seznamu vyslovila souhlas a která splňuje další srov. § 6 odst. 1 písm. d) z. č. 7/2002 Sb.
předpoklady podle jiného právního předpisu.

Návrh bude upraven tak, aby byl vyžadován

Rozhodování soudce v kárném senátu (soudu) považujeme za souhlas soudců kárných senátů pro řízení
plnění soudcovských povinností. Navrhujeme tedy výkon činnosti v prvním

stupni,

kteří

nejsou

soudci

kárného soudce nepodmiňovat jeho souhlasem. Jinak by mohlo příslušného vrchního soudu, a aby nebyl
dojít k ochromení činnosti kárných soudů (senátů) tím, že by nebyl vyžadován souhlas soudců odvolacích kárných
získán dostatek soudců k obsazení kárných senátů, zvláště když senátů.
bude nutno obsadit jak kárný soud prvního stupně, tak i odvolací Návrh zákona dále zachová stávající řešení,
kárný soud, kde se předpokládá více senátů.

tedy právo členů senátů (obou stupňů) vzdát se

Tato připomínka je doporučující.

funkce.
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159.

Vypuštění řízení ve věcech soudních exekutorů

Nevyhověno.

Domníváme se, že úprava řízení ve věcech soudních exekutorů Předkladatel

nenavrhuje

přenesení

kárné

do tohoto zákona nepatří, neboť soudní exekutoři mají pravomoci nad soudními exekutory na orgány
Exekutorkou komoru České republiky, která by mohla dobře Exekutorské komory České republiky (pro
zajišťovat disciplinární řízení jejích členů, tak jako tomu je u úplnost předkladatel uvádí, že nepovažuje
advokátů, notářů a dalších podobných profesí, a jak tomu bylo i postavení soudních exekutorů za natolik
před přijetím zákona č. 183/2009 Sb., jehož přijetí bylo vyvoláno srovnatelné s postavením notářů a advokátů,
tím, že kárné orgány Exekutorské komory České republiky v té aby z povahy profese soudního exekutora
době neplnily svou úlohu. V mezidobí však podle našeho názoru vyplývalo, že kárné řízení ve věcech soudních
došlo ke konsolidaci Exekutorské komory České republiky, a exekutorů musí být vedeno před orgány
proto je dán předpoklad, že by se tato situace již neopakovala, a je komory).
tedy možno rozhodování o kárné odpovědnosti soudních
exekutorů vrátit nově konstituovaným orgánům této komory, které
by bylo možno vytvořit tak, aby naplnily předpokládaný cíl
účinného kárného řízení.
Tato připomínka je doporučující.
160.

Řešení nemožnosti kárného postihu v případě vytknutí Vyhověno.
drobných nedostatků v práci (činnosti) a drobných poklesků Navrhovaná právní úprava nebude předmětem
v chování

návrhu.

K ustanovení § 88a zákona o soudech a soudcích
Kárné řízení se soudci je poměrně specifickým projevem kontroly
nezbytných kvalit soudce a nároků na něj kladených právními
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předpisy i soudobým společenským cítěním. Není proto divu, že
má odpovídajícím specifickým způsobem nastavená pravidla.
Samotný návrh na zahájení kárného řízení bývá označován jako
prostředek ultima ratio (viz kupříkladu výše zmiňované rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss
8/2013-45). Je přitom zcela korektní, aby pro případy, které svou
závažností nedosahují takové intenzity, aby byl podáván návrh na
zahájení kárného řízení, existoval institut výtky, která slouží jako
upozornění soudce na nežádoucí chování.
Drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování může
orgán státní správy soudů, který je oprávněn podat návrh na
zahájení kárného řízení, vyřídit tím, že je soudci, předsedovi
soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího
soudu nebo Nejvyššího správního soudu vytkne, je-li to postačující
(§ 88a zákona o soudech a soudcích).
Jestliže určitý skutek je posouzen jako drobný nedostatek v práci
(činnosti) nebo jako drobný poklesek v chování písemně vytknut,
vzniká překážka rei iudicatae, resp. je aplikována zásada ne bis in
idem, a nelze již uložit kárné opatření v kárném řízení
(srov. např. rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního
soudu ze dne 14. 9. 2010, č. j. 13 Kss 2/2010-87). Podle našeho
názoru jde o logický důsledek shora uvedené úpravy.
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V rámci předkládané novely je navrhována změna koncepce této
výtky, a to tak, že by nadále neměla zakládat překážku věci
rozhodnuté a že by se jednalo o upozornění na možnost podání
návrhu na zahájení kárného řízení, s tím, že by bylo možno
v pozdějším kárném návrhu stíhat také méně závažné kárné
provinění, ohledně kterého by bylo učiněno upozornění, po
uplynutí subjektivní lhůty 6 měsíců. Tedy v případě, že by se
obdobného skutku daný soudce dopustil opakovaně, bylo by jej
možno kárně stíhat i za provinění, na které byl písemně
upozorněn. Toto řešení není podle našeho názoru dobré, neboť
zejména zcela ruší možnost vytýkat drobné nedostatky v práci
nebo drobné poklesky v chování, jelikož písemné upozornění se
má týkat „méně závažného kárného provinění“, tedy již kárného
provinění, nikoli drobného nedostatku či poklesku. Tento pojem je
navíc

nedostatečně

konkrétně

vymezen.,

což

však

není

nejzásadnější vadou tohoto navrhovaného řešení. Zásadní vadou
je dále to, že toto řešení by kárnému žalobci umožňovalo, aby
v podstatě po velmi dlouhou dobu (v návrhu se také navrhuje
zrušení objektivní lhůty v délce 3 let pro podání návrhu na
zahájení kárného řízení) „napínal“ takto postiženého soudce, zda
bude na něj podán návrh na kárné řízení. Lze si dokonce i
představit, že takové upozornění bude činěno kárným žalobcem
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opakovaně, neboť navržená úprava to nevylučuje – srov. dikci
odstavce 2 „může být podán návrh“ (tedy i nemusí). Navržená
úprava vzhledem k této dikci také umožňuje, aby kárný žalobce
v některých případech podal kárný návrh i pro předchozí méně
závažné kárné provinění a v některých případech by tak neučinil,
tedy zakládá v tomto směru značnou nerovnost. Navrhovaná
úprava také neřeší, zda by takové upozornění mohl využít i jiný
kárný žalobce, který by pak později podával kárný návrh, tedy, zda
by mohl žalovat i méně závažné kárné provinění, ohledně kterého
upozornění podle § 88a ZSS provedl jiný kárný žalobce.
Velmi zvláštní je také úprava přezkoumávání důvodu takového
upozornění, které by neprováděl kárný soud, ale u ministerstva –
ministr, u předsedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu ministerstvo, tedy zřejmě blíže neurčený pracovník
ministerstva atd., a to navíc konečným způsobem (srov. § 88c).
V tomto směru jde nepochybně o významný zásah výkonné moci
do moci soudní, přičemž jde úpravu, která je v rozporu s ústavním
principem

dělby

moci.

Proto

ani

s tímto

ustanovením

nesouhlasíme.
Z těchto důvodů Nejvyšší soud navrhuje ponechat stávající
úpravu „výtky“, která se podle našeho názoru v praxi osvědčila,
neboť jde o efektivní prostředek pro řešení drobných nedostatků v
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práci nebo drobných poklesků v chování soudce. Tyto drobné
nedostatky a drobné poklesky nově navrhovaná úprava vůbec
neřeší a přichází s nevhodnou úpravou vztahující se na méně
závažná kárná provinění, ohledně kterých by měl být zásadně
podán kárný návrh.
Tato připomínka je doporučující.
161.

Šetření pro účely podání návrhu na zahájení kárného řízení ve Vyhověno.
věcech soudců

Návrh zákona je, pokud jde o šetření pro účely

K oddílu 5a navrhované novelizace zákona o soudech a podání návrhu na zahájení řízení ve věcech
soudců, reakcí na problém, který zformulovali

soudcích (ustanovení § 92a a násl.)

Navrhovatel hovoří v důvodové zprávě o nově zavedené možnosti soudci NS, kteří jsou nebo v minulosti byli
„výše postaveného navrhovatele“ uložit povinnost provedení členy kárných senátů, a to během akce
šetření „níže postavenému navrhovateli“, přičemž v doprovodných pořádané NSS v r. 2018 – jejich příspěvek byl
materiálech hovoří zejména o možnosti předsedy vyššího soudu též publikován formou odborného článku,
uložit tuto povinnost předsedovi nižšího soudu.

tento problém byl též přednesen zástupcem

Samotná navrhovaná úprava je však koncipována primárně tak, připomínkového místa během kulatého stolu
aby tuto pravomoc mělo především ministerstvo (tedy nikoli konaného předkladatelem dne 14. 1. 2019.
ministr spravedlnosti, ale kterýkoli pověřený úředník Ministerstva Předkladatel (Ministerstvo spravedlnosti) je
spravedlnosti – srov. § 92a odst. 1). Nejvyšší soud považuje za ústředním orgánem státní správy soudů,
nanejvýš nevhodné, aby ministerstvo mělo v tomto rozsahu srov. § 119 odst. 1 z. č. 6/2002 Sb.), čemuž
„dokonce jako výše postavený navrhovatel“ možnost ukládat odpovídá i návrh zákona. Návrh zákona
předsedům soudů, a to i předsedům Nejvyššího soudu nebo nepředstavuje zásah moci výkonné do moci
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Nejvyššího správního soudu, provedení jakéhokoli šetření soudní, protože agenda přípravy návrhu na
v kárných věcech. Navrhovaná úprava z tohoto pohledu přináší zahájení kárného řízení spadá do státní správy
významný zásah moci výkonné do moci soudní, když se soudů, srov. k tomu § 128 z. č. 6/2002 Sb.
„ministerstvo“ staví do pozice nadřízené předsedům soudů, Pokud jde o tvrzenou diskreci navrhovatelů,
přestože kárné řízení nespadá mezi agendy státní správy soudů. předkladatel odkazuje na kap. 1.3.4 na str. 28
Zároveň absentuje reciproční možnost předsedů soudů žádat až 30 ZZ RIA).
Ministerstvo spravedlnosti o provedení potřebného šetření, resp. Návrh zákona stanovoval, že výše postavený
o součinnost

(zejména

ohledně

zjištění

některých

údajů navrhovatel „může“ uložit provedení šetření –
při úvaze, zda provedení šetření uloží, by mj.

z personální agendy).

Stran navrhovaného „šetření“ považujeme za nutné uvést, že zvažoval

hlediska

uvedená

v připomínce

úvahu, zda kárný navrhovatel podá či nepodá kárný návrh, je třeba (subjektivní poměr funkcionářů soudu, kde
nechat zásadně v diskreci každého navrhovatele, který by měl mít dotyčný soudce působí).
možnost (podobně jak je tomu nyní), vyžádat si podklady od Uložením povinnosti provést šetření by nebyl
příslušných soudů, na základě kterých se rozhodne kárný návrh vyvíjen nátlak – předseda soudu by pouze
podat či nepodat. Příslušné „šetření“ si tedy každý navrhovatel má provedl šetření, jeho oprávnění podat kárný
provádět sám. Vyžádání si „šetření“ zejména ze strany návrh

nebylo

návrhem

zákona

jakkoliv

funkcionářů soudu, kde dotyčný soudce působí, může pro svoji dotčeno, tedy ani rozšířeno.
subjektivnější povahu (na rozdíl od objektivních podkladů) vést Z připomínky připomínkového místa však
častěji k závěrům šetření o nezahájení řízení, a to většinou vyplývá, že praxe mezi navrhovateli ve věcech
z kolegiálních důvodů.

soudců již v zásadě odpovídá návrhu zákona

Lze také uvažovat o normativním vymezení povinnosti součinnosti (navrhovanému § 92a a násl. z. č. 6/2002 Sb.),
při získávání podkladů, přičemž však neshledávám, že by proto předkladatel připomínce vyhověl. Pro
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současný systém, který takovou povinnost neobsahuje, selhával. tuto praxi bude stanoven výslovný právní
Kární žalobci spolu o předmětných záležitostech komunikují už základ,
nyní a v případě potřeby si vzájemně poskytují součinnost.

přičemž

takto

bude

upravena

koordinace mezi navrhovateli (žalobci).

Navíc tato ustanovení (zejména navrhovaný § 88c odst. 2 a § 92a
odst. 1) mohou vyvolávat pochybnosti, zda uložením provedení
šetření Ministerstvo spravedlnosti nevyvíjí na předsedu soudu
nepřípustný nátlak k podání návrhu na zahájení kárného řízení, což
by bylo v rozporu nejen s výše uvedeným, ale i s dosavadní
judikaturou Nejvyššího správního soudu v kárných věcech
reprezentovanou rozhodnutím ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss
8/2013-45 (které cituje i RIA na str. 30).
Ze všech těchto důvodů navrhujeme celý „Oddíl 5a Šetření pro
účely podání návrhu na zahájení řízení ve věcech soudců“ (§
92a až 92c) z návrhu novelizace zákona o soudech a soudcích
vypustit.
Tato připomínka je doporučující.
162.

Šetření pro účely podání kárné žaloby proti soudnímu Vyhověno.
exekutorovi

nebo

exekutorskému

kandidátovi

nebo K vypořádání srov. výše vypořádání předchozí
připomínky.

koncipientovi
K § 117a navrhované novelizace exekučního řádu
Obdobně by zřejmě mělo být postupováno také ohledně § 117a
zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
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Tato připomínka je doporučující.
163.

Vyhověno.

K§7

Nevidíme důvodu, aby funkční období kárných soudů prvního Funkční období senátů bude shodné.
stupně a druhého stupně byla rozdílná, a proto je navrhujeme
upravit stejně na 5 let. Omezení rizika příliš rozsáhlých změn
v jednom okamžiku lze dosáhnout jiným způsobem, např. úpravou
přechodných ustanovení ohledně kreace senátů kárných soudů.
Tato připomínka je doporučující.
164.

Nejvyšší

Jednoinstančnost kárného řízení

Vyhověno.

správní soud

Volání odborné veřejnosti po zavedení odvolací instance nebo Předmětem návrhu mělo být řešení jen
alespoň jiného sjednocovacíh;o mechanismu v kárném řízení ve vybraných otázek. V r. 2018 uspořádal NSS
věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je silné a v anketu
mnoha ohledech oprávněné, přinejmenším proto, že judikatura problematika

(prostřednictvím
sjednocování

dotazníků,
judikatury

je

stávajících kárných senátů Nejvyššího správního soudu (dále též v anketě respondenty zmíněna spíše okrajově)
„NSS“) se rozchází v některých hmotněprávních i procesních a
otázkách a jakýkoli sjednocující mechanismus prozatím chybí.

seminář.

Na

tento

seminář

navázal

předkladatel kulatým stolem pořádaným dne

Argumentuje-li se 4. hodnotící zprávou GRECO, pak z ní vyplývá 14. 1. 2019, účastníci kulatého stolu dostali
doporučení dvojinstančnosti kárného řízení právě a pouze jenom před jeho konáním podkladový materiál,
ve prospěch soudců v případě, že je jim uloženo kárné opatření, z něhož vyplývalo, jaké věcné problémy by
zejména odvolání z funkce. Je-li ale dvojinstančnost viděna jako měly být podle předkladatele novelou řešeny.
řešení přílišné mírnosti kárných senátů, je toto tvrzení jen velmi Na základě výsledků kulatého stolu nebyly
nedostatečně podložený dojem [k tomu viz dále též odst. f) některé z těchto věcných problémů do návrhu
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Naplnění cíle navrhované úpravy]. Mírnost či přísnost by se měla zařazeny a jiné věcné problémy do návrhu
regulovat především změnou hmotněprávní úpravy např. zvýšením naopak zařazeny byly. Na základě tohoto
sazeb

či

normováním

zásad

ukládání

kárného

opatření. postupu

byl

vymezen

předmět

návrhu.

Dvojinstančnost popř. jednoinstančnost zde v tomto směru nemají Připomínkové místo bylo na kulatém stolu
potenciál ovlivnit daný „problém“, ostatně totéž vyplývá i zastoupeno.
z pramenů, na něž se důvodová zpráva odvolává.

Pokud jde o stanovení příslušných soudů

Jako palčivá je považována neexistence tělesa, jež by řešilo (Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud vč.
rozpory v judikatuře. To ale nutně nesouvisí s požadavkem na instančního přezkumu, přičemž senáty neměly
dvojinstančnost řízení. Lze si představit jiné řešení spočívající být podle návrhu složeny výlučně ze soudců
např. ve zřízení zvláštního rozšířeného senátu v rámci kárného NS

ani

NSS),

složení

senátů

(vyjma

soudu (složeného např. z předsedů kárných senátů či jinak se ustanovení, podle kterého je členem senátu
zohledněním jejich pluralitního uspořádání), jenž by sporné v řízení ve věcech soudců zásadně vždy
otázky, postoupené kárnými senáty, mohl řešit. [k tomu dále odst. soudce krajského soudu, v jehož obvodu se
c) Sjednocování rozhodovací praxe v kárném řízení].

stal žalovaný skutek), právní úpravy odvolání

Naproti tomu jednoinstanční řízení má nespornou výhodu v tom, (podstatné

omezení

kasace

napadeného

že samotné řízení je relativně rychlé a efektivní; kárně obviněný rozhodnutí, problematika novot atd.) založen
soudce či státní zástupce se v rychlém čase dozví konečný na stanovisku justiční šestky, které bylo mj.
výsledek a jen krátce proto trvá jeho nejistota; ta má negativní připomínkovým místem prezentováno během
dopad na jeho výkon (po dobu kárného řízení se pochopitelně kulatého stolu dne 14. 1. 2019.
soustředí především na ně, méně pak na řízení a účastníky). Mírnost, resp. přísnost, postihu lze regulovat
Zapojení dalšího stupně má ale nevýhodu v tom, že povede různými způsoby, mj. hmotněprávní úpravou
především k prodloužení kárného řízení, prohloubení právní kárných opatření, což vyplývá i z materiálu
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nejistoty a zátěže jak pro kárně obviněné, tak i navrhovatele.

předloženého

připomínkovým

místem

Tato připomínka je doporučující.

v meziresortním připomínkovém řízení jako
připomínky (připomínkové místo ve své
připomínce uvádí, že mírnost, resp. přísnost
kárného

postihu

má

být

regulována

„především“ změnou hmotněprávní úpravy,
dále připomínkové místo ve svém materiálu,
který

předložilo

v meziresortním

připomínkovém řízení jako připomínky, uvádí
v části „f) Naplnění cíle navrhované úpravy“,
že složení senátů, jak bylo stanoveno novelou
č. 314/2008 Sb., vedlo ke zmírnění kárného
postihu soudců a státních zástupců).
Cíle navrhované úpravy jsou popsány v kap.
1.5.1 ZZ RIA (str. 45). Cílem navrhované
úpravy

není

zpřísňovat

postih

kárně

obviněných nad míru stanovenou hmotným
právem. V ZZ RIA je popsáno (kap. 1.2.1 na
str. 5 až 9), že jednostupňovost je českou
odbornou veřejností považována za největší
problém kárného soudnictví – tento závěr
vyplývá
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provedeného připomínkovým místem (NSS) a
z průběhu kulatého stolu, na kterém bylo
připomínkové místo též zastoupeno.
Důvodem, pro který předkladatel vyhověl
připomínce

připomínkového

místa,

je

okolnost, že návrh bude nově stanovovat, že
odvolací kárné soudy budou dva, a to NS a
NSS – bude tedy třeba, aby judikatura těchto
dvou

odvolacích

soudů

mohla

být

sjednocována.
165.

Navržený model dvojinstančnosti řízení – personální úskalí

Vyhověno.

Návrh tu zcela přehlíží, že Nejvyšší správní soud vznikl jako Pokud jde o stanovení příslušných soudů
zajištění koncepce soudní kontroly veřejné správy, nijak (Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud vč.
nesouvisící s kárným postihem soudců, státních zástupců a instančního přezkumu, nicméně senáty neměly
exekutorů. Jestliže byl k plnění svých původních úkolů také být podle návrhu složeny výlučně ze soudců
odpovídajícím způsobem dimenzován a personálně vybaven, pak NS

ani

NSS),

složení

senátů

(vyjma

přibyvší zásadní a vrcholné kárné kompetence se nijak do těchto ustanovení, podle kterého je členem senátu
dimenzí od roku 2008 nepromítly; přesto se s nimi Nejvyšší v řízení ve věcech soudců zásadně vždy
správní soud uspokojivě vyrovnal. Zvýšení nápadu u Nejvyššího soudce krajského soudu, v jehož obvodu se
správního soudu v posledních letech o více než polovinu, další stal žalovaný skutek), právní úpravy odvolání
přibývající kompetence, jichž tu v době vzniku soudu nebylo, (podstatné

omezení

kasace

napadeného

rapidně se zvyšující odborná náročnost „vlastních“ soudních věcí, rozhodnutí, problematika novot atd.) založen
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nakonec i momentálně nepříznivý personální vývoj v grémiu na stanovisku justiční šestky, které bylo
soudců, to všechno jsou faktory, které Nejvyššímu správnímu mj. připomínkovým

místem

prezentováno

soudu jeho úkol ztěžují tak, že již lze zodpovědně mluvit o během kulatého stolu dne 14. 1. 2019.
Pokud jde o posouzení zátěže připomínkového

přicházející krizi správního soudnictví.

Návrh tak nebere v úvahu skutečnost, že i bez navržené novelizace místa,

návrh

kárného řízení Nejvyšší správní soud není objektivně schopen informacích

je

založen

poskytnutých

zejména

na

předkladateli

zvládat příval nových věcí; přinejmenším od počátku roku 2017 se připomínkovým místem přílohou k dopisu
logicky zvyšuje každý měsíc nejen počet nových věcí, ale také předsedy NSS ze dne 11. 2. 2019, č. j.
počet věcí neskončených a prodlužuje se stále více délka řízení.

S 441/2019-3 (srov. k tomu zejména popis

Dvoustupňová soustava kárných senátů je v navržené podobě nákladů jednostupňového řízení na straně NSS
nevhodným a zcela nefunkčním řešením: představy tvůrců novely v rámci kap. 3.2.1 na str. 64 až 69 ZZ RIA).
se očividně míjejí s realitou.

Návrh (jak byl předložen do meziresortního

V prvé řadě by tento model znamenal další zvýšení zátěže pro připomínkového

řízení)

by

představoval

oba nejvyšší soudy (která je již při stávajícím modelu zejména omezení zátěže připomínkového místa (NSS) a
pro Nejvyšší správní soud při současném velmi vysokém počtu zvýšení zátěže pro NS. K omezení zátěže NSS
nově přicházejících věcí - v posledních letech bez jakéhokoli by došlo zejména z toho důvodu, že nyní
náznaku snížení nápadu v kárné i kasační agendě - v podstatě (podle platného znění) je v pozici předsedy
nezvladatelná). V zásadě veškerou činnost prvostupňových i kárného senátu šest soudců NSS (výjimečně je
odvolacích kárných senátů by museli zajišťovat soudci obou v pozici předsedy senátu soudce NS – srov. § 4
těchto soudů. Podle navrhované úpravy by bylo třeba zřídit při odst. 1 věta třetí z. č. 7/2002 Sb.). Podle
Nejvyšším soudu přinejmenším stejný počet kárných senátů I. návrhu měli být předsedy prvostupňových
stupně, kolik jich dnes působí při NSS, tedy 6 (tři soudcovské, dva kárných senátů soudci NS (a jen zcela
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exekutorské a jeden pro státní zástupce). K tomu by musely být výjimečně soudce NSS), takže zatížení soudců
zřízeny minimálně tři odvolací kárné senáty při NSS, neboť podle NSS mělo být podstatně omezeno. Soudce
navrženého znění § 5 návrhu zákona by měl mít odvolací senát pro NSS měl být předsedou odvolacího kárného
každou z dotčených profesí (soudci, státní zástupci, soudní senátu.
exekutoři) jiné složení. Počet soudců povolaných k rozhodování Návrh umožňoval, aby odvolací kárný senát
kárných věcí by se tak výrazně zvýšil, přičemž samozřejmě soudci byl pouze jeden a aby jednal a rozhodoval
takto pověření kárnými věcmi by museli být vyvázáni ještě více ze v různém složení v závislosti na tom, zda by
své běžné agendy.

šlo o řízení ve věcech soudců, státních

Odvolací senáty by byly nerovnoměrně zatíženy, neboť dle zástupců nebo soudních exekutorů, resp. návrh
dosavadního nápadu kárných věcí lze očekávat výrazně větší umožňoval, aby jeden soudce byl předsedou
zatížení odvolacího senátu ve věcech soudců, než by tomu bylo u všech odvolacích senátů, oba tyto postupy jsou
odvolacích senátů ve věcech státních zástupců či soudních možné i podle platné právní úpravy, přičemž
exekutorů. Zvláště u předsedy odvolacího senátu u NSS pro věci NSS tak v jiných agendách činí.
soudců by se jednalo o zatížení naprosto nepřiměřené, a to i V odvolacím řízení mohlo být prováděno
s ohledem na nedůvodně dlouhé funkční období 7 let (i v případě dokazování
jakékoli úlevy v nápadu věcí ve vlastní kasační agendě).

pouze

dvojinstačnosti

–

v mezích
k tomu

srov.

zásady
např.

Založení odvolacího kárného řízení na navrženém principu úplné rozhodnutí NS sp. zn. 2 Skno 2/2008, takže
apelace (tedy nemožnosti odvolacího kárného senátu i v případě vedení řízení v druhém stupni je méně
nedostatečného zjištění skutkového stavu prvostupňovým kárným zatěžující. Nadto ne ve všech řízeních bude
senátem věc zrušit a vrátit I. stupni k novému projednání a podáno odvolání.
rozhodnutí)

je

neakceptovatelné.

Odvolací

kárné

senáty Návrh tedy nebyl založen (výlučně) na

Nejvyššího správního soudu by musely tam, kde kárné senáty NS apelačním principu, protože návrh převzal
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neprovedly ve věci dostatečné dokazování, za ně „dodělávat“ řešení podle znění z. č. 7/2002 Sb. účinném do
jejich práci – k tomu viz navržený § 21c odst. 2 návrhu zákona.). 30. 9. 2008, podle kterého mohlo dojít ke
Platilo by tak o to více, že soudci Nejvyššího správního soudu, zrušení (kasaci) napadeného rozhodnutí a
pečlivě a zodpovědně vybíraní mezi nejlepšími odborníky z oboru vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu
veřejného práva, se skutečně stávají na velmi dlouhé období řízení, odvolací soud podle návrhu nesměl
kárnými soudci „na plný úvazek“, aniž by měli prostor nahrazovat činnost soudu prvního stupně
v dostatečném rozsahu vykonávat rozhodovací činnost v běžné (srov. k tomu § 259 odst. 1 tr. ř. ve spojení
kasační agendě, k níž byli povoláni a na niž se mnohdy s § 25 z. č. 7/2002 Sb.).
celoživotně připravovali, a v níž tak mj. prakticky ztratí odbornost K počtu

potřebných

soudců

předkladatel

a těžko se po letech k „běžnému provozu“ ve správním soudnictví uvádí, jak je uvedeno výše, že návrh
nevyžadoval celkem tři předsedy odvolacích

vrátí.

Je pochybné, zda se předkladatel vůbec zabýval otázkou, kde vzít kárných senátů, návrh umožňoval kreaci jen
dostatečné množství soudců obou nejvyšších soudů způsobilých jednoho odvolacího kárného senátu, který by
a zejména ochotných vykonávat tuto agendu.

jednal

a

rozhodoval

v různém

složení

Již elementární matematická úvaha svědčí tomu, že to možné není: v závislosti na tom, zda jde o řízení ve věcech
Zřízení 9 kárných senátů u NS a NSS (navíc s různě dlouhými a soudců, státních zástupců nebo soudních
tedy nepřehledně se překrývajícími funkčními obdobími) by si exekutorů. Návrh též umožňoval i to, aby byly
vyžádalo angažmá 9 soudců NSS a 9 soudců NS v roli předsedů, zřízeny tři odvolací senáty, jejichž předsedou
resp. zástupců předsedů kárných senátů a dále stejný počet jejich by byla stejná osoba.
náhradníků. V případě prvostupňových kárných senátů by bylo Oba tyto postupy jsou možné již dnes a
potřebí 12 soudců NSS (6 zástupců předsedy senátu + 6 připomínkové místo využívá oba tyto postupy
náhradníků), v případě odvolacích kárných senátů pak dalších 6 (v jiných agendách než jsou řízení podle
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soudců NSS (3 předsedové senátu + 3 náhradníci). S ohledem na z. č. 7/2002 Sb.).
skutečnost, že losování musí probíhat ze seznamu, na kterém je Bylo tedy třeba dvou soudců NSS pro odvolací
uveden dvojnásobný počet soudců, než kolik je nezbytné senát (předseda a jeho náhradník), kteří mohou
vylosovat, tj. 24 soudců NSS pro prvostupňové kárné senáty a 12 být vybráni z řad předsedů senátů NSS. Dále
soudců pro odvolací kárné senáty (tedy celkem 36 soudců NSS na bylo třeba 12 soudců NSS pro kárné senáty
seznamu), přitom na seznamu nemohou být soudní funkcionáři, prvního stupně (6 zástupců předsedy kárného
není při stávajícím systemizovaném počtu soudců NSS senátu a 6 jejich náhradníků), přičemž pouze
navržená úprava v praxi vůbec možná.

ve třech senátech (pro řízení ve věcech

Dle dosavadní praxe NSS jsou předsedové stávajících kárných soudců) mohlo dojít výjimečně k tomu, že by
senátů losováni pouze z předsedů běžných tříčlenných senátů soudce NSS byl v pozici předsedy kárného
(tříčlenný senát má u Nejvyššího správního soudu zpravidla dva senátu (pokud by šlo o řízení ve věci soudce
předsedy senátu a jednoho soudce). Losování pouze z předsedů NS – srov. § 4 odst. 2 věta druhá návrhu). Do
senátů se - kromě dalších důvodů, mezi něž patří také délka praxe těchto kárných senátů tedy též mohli být
a zkušenost - děje proto, že u soudce NSS, který není předsedou určováni soudci NSS z řad předsedů senátů
běžného senátu a stal-li by se předsedou kárného senátu, by mohlo NSS. Do dalších tří kárných senátů pro řízení
být sporné, zda by mu měl být stanoven plat jakožto předsedovi v prvním stupni nebylo třeba určovat soudce
senátu NSS nebo jakožto soudci NSS (tento problém by byl při z řad předsedů senátů NSS, protože podle § 4
přijetí navržené novely ještě zvýrazněn u soudce NSS, který by se odst. 2 neměli tito soudci nikdy být v pozici
stal zástupcem předsedy prvostupňového kárného senátu NS a po předsedy kárného senátu.
té by pouze pro řízení v konkrétní kárné věci proti soudci NS Návrh přitom stanovoval, že má být navržen
působil jako předseda daného kárného senátu).

dvojnásobek kandidátů oproti počtu členů

Do losování přitom dále nebývají zařazováni ani předsedové senátu určovaných losem (§ 7c odst. 3 a § 7d
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běžných senátů NSS, kteří by nemohli působit jakožto předsedové odst. 3). O počtu členů senátu určovaných
kárných senátů po celé pětileté funkční období (jež by navíc nyní losem rozhoduje předseda kárného soudu.
mělo být rozšířeno na 7 let), neboť jim funkce soudce z důvodu Jinými slovy řečeno, nejprve bylo třeba určit,
dosažení věku 70 let zanikne dříve. K tomu novela v navrhovaném kolik osob bude ustanoveno do funkce člena
§ 7e odst. 1 zavádí další omezení, a to věkovou hranici 40 let a kárného senátu a do funkce náhradníka člena
dále podmínku 5 let výkonu soudcovské funkce (oproti 3 letům ve kárného senátu, následně měl být navrhován
stávajícím § 5 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb.).

dvojnásobek tohoto počtu. Bylo přitom podle

Navržená právní úprava navíc správně zachovává dosavadní návrhu povinností předsedy kárného soudu,
princip dobrovolnosti působení v kárných senátech pro všechny kolik osob bude určovat losem.
jeho členy (včetně jeho předsedy). Dle navrženého § 7e odst. 2 Návrh nevyžadoval, aby museli být vždy
návrhu zákona je nezbytnou podmínkou zařazení do seznamu všichni členové všech senátů a všichni
soudců i seznamu přísedících, z nichž mají být losováni členové a náhradníci

členů

všech

senátů

losováni

náhradníci kárných senátů, souhlas těchto osob; dle navrženého § najednou. Nebylo třeba 36 soudců (9 krát 2
7n odst. 1 písm. d) funkce člena senátu kárného soudu a jeho krát 2), ani 28 (7 krát 2 krát 2). Nebylo též
náhradníka zaniká uplynutím kalendářního měsíce po měsíci, třeba, aby členové kárných senátů a jejich
v němž bylo doručeno předsedovi kárného soudu oznámení o náhradníci byli určováni výhradně z řad
vzdání se funkce; dle § 7n odst. 2 návrhu zákona nemá zánik předsedů senátů NSS, neboť ve věcech
funkce soudce kárného soudu za následek ztrátu funkce soudce státních zástupců a ve věcech soudních
(shodná úprava je nyní obsažena v § 6 odst. 1 písm. d) a v § 6 odst. exekutorů nemohl být předsedou senátu člen
2 zákona č. 7/2002 Sb.).

senátu z řad soudců NSS (§ 4 odst. 2 věta

Až dosud platila na NSS všemi předsedy senátu a soudcovskou první), což v současnosti představuje 3 senáty
radou akceptovaná dohoda s vedením soudu o tom, že vylosovaní (3 předsedy senátů). Předsedové kárných
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nebudou uplatňovat své právo rezignovat na funkci předsedy soudů mohli postupovat tak, že nejprve bude
kárného senátu během pětiletého funkčního období, přičemž z řad soudců NSS určován člen senátu a jeho
recipročně po skončení svého funkčního období nebudou alespoň náhradník pro odvolací kárný senát, poté pro
po stejnou dobu zařazováni do nových losování členů a prvostupňové senáty ve věcech soudců (v
náhradníků kárných senátů.

současnosti

Vešla-li by navržená novela v účinnost, a tedy předsedové senátu a prvostupňové

3

senáty)
senáty

ve

a

následně
věcech

pro

státních

jejich zástupci by byli již zcela neakceptovatelným způsobem zástupců (v současnosti 1 senát) a ve věcech
zatíženi, nelze očekávat, že by taková dohoda nadále mohla být soudních exekutorů (v současnosti 2 senáty).
dodržena. Nelze totiž čelit důvodné námitce, že soudce přichází k Podmínka nejméně 40 let věku a nejméně 5 let
Nejvyššímu správnímu soudu proto, aby rozhodoval na nejvyšší praxe na výše uvedeném ničeho nemění,
úrovni nejzávažnější věci z oboru správního a veřejného práva, přičemž podmínka nejméně 40 let věku ani
nikoli proto, aby trestal soudce a příslušníky jiných právnických neomezovala nikoho ze současných soudců
profesí ve skutkově začasté komplikovaných, ale významem zcela NSS, protože novela má nabýt účinnosti dnem
běžných disciplinárních věcech.

1. ledna 2021.

Zmíněná dohoda u Nejvyššího správního soudu by tak zřejmě Pokud jde o délku funkčního období, v případě
platit rychle přestala. Bylo by možno očekávat také to, že u senátů prvního stupně byla navržena v délce 5
vylosovaných soudců Nejvyššího soudu, který by se měl stát let, nikoliv 7 let (funkční období 7 let bylo
kárným soudem I. stupně, by se objevily stejné potíže.

navrhováno pro odvolací senát).

Veškeré tyto skutečnosti tedy vedou k obavě, že v případě Délka funkčního období byla odůvodněna
předložení a parlamentnímu schválení navržené právní úpravy požadavkem na stabilitu kárného soudnictví
velmi reálně hrozí kolaps celého systému kárného soudnictví (str. 28 důvodové zprávy).
způsobený mj. už jen tím, že se jednoduše nenajde dostatek Navzdory výše uvedenému se předkladatel
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soudců obou nejvyšších soudů způsobilých a zároveň ochotných rozhodl

připomínce

vyhovět,

protože

danou agendu vykonávat. Netřeba již ani zdůrazňovat zjevný fakt, připomínkové místo v připomínce uvedlo, že
že zátěž spojená s výkonem kárné agendy samozřejmě neúměrně již

nyní výkon

kárného

soudnictví

má

dopadne na ty ostatní soudce obou nejvyšších soudů, kteří kárnou negativní vliv na délku řízení a kvalitu
agendu

momentálně

nebudou

vykonávat

(zátěž

soudců rozhodování

v jiných

věcech.

Jestliže

vykonávajících kárnou agendu musí být alespoň částečně z připomínky vyplývá, že ani omezení zátěže
kompenzována systémem úlev v nápadu hlavní agendy). To by se připomínkového místa podle návrhu není
negativně projevilo zejména na výrazně menším NSS, který má dostačující, je třeba návrh upravit.
reálně 30 soudců. Jak řečeno, již dnes se výkon kárné agendy Návrh tedy bude upraven v tom smyslu, že
prokazatelně projevuje na úkor včasnosti i kvality rozhodování bude omezen okruh věcí podle z. č. 7/2002
celého Nejvyššího správního soudu.

Sb., ve kterých bude připomínkové místo

Tato připomínka je doporučující.

rozhodovat v odvolacím řízení. Připomínkové

Pozn.

místo

bude

odvolacím

kárným

soudem

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. v řízeních ve věcech soudců, kteří nerozhodují
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým ve správním soudnictví, v dalších věcech bude
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) odvolacím

kárným

soudem

NS.

legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit Prvostupňovými kárnými soudy budou vrchní
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 soudy. Složení senátů bude též pozměněno
(srov. níže). Podmínky pro ustanovení do

legislativních pravidel vlády.

funkce budou v zásadě zachovány podle
současné právní úpravy.
166.

Sjednocování rozhodovací praxe v kárném řízení
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Nový model kárného soudnictví nepřispěje ani k významnému cíli, Novela

nebyla

navrhována

za

účelem

pro nějž je mj. reforma stávajícího systému navrhována. Nejenže sjednocování judikatury. Tato problematika
neodstraní, ale naopak zvýší zátěž obou nejvyšších soudů kárnou nebyla předmětem návrhu.
agendou, ale nenastolí ani očekávanou a dosud organizačně a Návrh bude upraven v tom smyslu, že bude
institucionálně nezajištěnou jednotu v judikatuře kárných stanoven mechanismu pro sjednocování (senát
senátů, neboť vzhledem k tomu, že budou existovat minimálně tři pro sjednocování judikatury) z toho důvodu,
odvolací kárné senáty, bude i nadále v jejich rozhodovací praxi že návrh bude obsahovat dva odvolací kárné
docházet k divergencím. Časem lze proto předpokládat vznik tlaku soudy (viz výše).
na to, aby sjednocující úlohu plnil nějaký další orgán. Navrhovaná
úprava proto neodstraňuje nynější deficit vhodného zákonného
sjednocujícího tělesa, naopak jej prohloubí.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
167.

Nevhodnost hierarchického modelu vazeb mezi NS a NSS

Vyhověno.

Za úplně vadné považujeme vytváření dvou instancí formálně sice Tento prvek právní úpravy byl požadován
pod státní správou obou nejvyšších soudů, ale personálně justiční šestkou včetně připomínkového místa.
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promísené tak, že v obou tělesech mají být soudci z obou soudů. Tento prvek právní úpravy nevedl k tomu
Mezi oběma nejvyššími soudy nesmí být instanční vztah. Jejich důsledku, že ve skutečnosti (byť by to takto
vztah vychází z Ústavy jako rovnocenný s rozdělením věcné mohlo být vnímáno laickou veřejností) jeden
kompetence. Kárné řízení ve dvou stupních tento ústavní princip nejvyšší soud by prováděl přezkum rozhodnutí
nemůže ignorovat. Zvolený zvláštní hierarchický vztah mezi jiného nejvyššího soudu, protože soudci obou
oběma nejvyššími soudy nadto popírá ústavní systém soudní nejvyšších soudů by byli členy senátů pro
soustavy, která je konstruována stupňovitě; tomu ostatně odpovídá první i druhý stupeň.
již názvosloví (představa „nejvyššího“ soudu, který je „vyšší“ než Návrh bude upraven (viz výše k vymezení
druhý „nejvyšší“, je mírně řečeno velmi odvážná). Nelze proto kárných soudů).
akceptovat model dvojinstančnosti tak, že první instanci tvoří
jeden nejvyšší soud a druhou druhý nejvyšší soud.
Pro

žádný

z obou

nejvyšších

soudů

není

institucionálně

představitelné, aby se jeden vůči druhému ocitly v roli nižší či
vyšší

instance

a

jeden

druhému

rušil

jeho

rozhodnutí.

Rozhraničení kompetencí mezi nimi musí být zásadně věcné,
nikoli funkční či instanční; ostatně je to jeden z mála
smysluplných výkladů čl. 92 Ústavy, resp. toho, co z něj pro
soudní soustavu plyne. Jde o věc citlivou i z hlediska stavovské a
profesní etiky a vztahy mezi soudci; zatímco z Ústavou
předpokládaného hierarchického uspořádání soudní soustavy
logicky vyplývá (a je přirozeně akceptováno), že rozhodnutí
instančně a funkčně nižšího soudce podléhá přezkumu soudce
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vyššího, není naopak z hlediska funkčnosti vazeb mezi soudci a
instancemi

vhodné,

aby

jeden

nejvyšší

soud

(soudce)

přezkoumával rozhodnutí jiného nejvyššího soudu (soudce).
Ačkoliv fakticky má být složení prvostupňových i odvolacích
kárných senátů velmi podobné a budou se na rozhodování v obou
stupních podílet soudci obou nejvyšších soudů, navenek (zejména
v médiích) bude činnost odvolacích kárných senátů NSS často
prezentována v tom duchu, že např. NSS revidoval kárné
rozhodnutí NS. Takové zprávy nemohou zvyšovat důvěryhodnost
ani jednoho z nejvyšších soudů, ani justice jako celku.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
168.

Složení kárných senátů
Nevhodné

je

i

samotné

Vyhověno jinak.
složení

navrhovaných

senátů. Složení kárných senátů (kromě soudce KS,

Prvoinstanční kárný soud působící u NS má být čtyřčlenný a v jehož obvodu se stal žalovaný skutek), je
odvolací kárný soud působící u NSS má být tříčlenný, což už samo založeno na požadavcích justiční šestky
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o sobě se příčí způsobu skládání senátů v civilním, trestním i vč. připomínkového místa.
správním soudnictví, kde je druhá instance zpravidla personálně Počet členů odvolacího senátů může být nižší,
početnější nebo alespoň stejně početná jako instance první. V obou než je počet členů senátu pro řízení v prvním
stupních mají nadto působit soudci NS i NSS, tedy složení stupni. Ostatně samo připomínkové místo
nalézacího i odvolacího soudu tak bude velmi podobné.

navrhuje (srov. připomínka č. 171) jako jednu

Ve svém důsledku tak má (náhodně vylosovaná) skupina soudců z možností nižší počet členů senátu v druhém
jednoho soudu utvářet kárné senáty soudu prvního stupně a druhá stupni ve srovnání s prvním stupněm. To samé
(rovněž náhodně vylosovaná) skupina soudců z téhož soudu soud platí pro omezení účasti přísedících, neboť
odvolací. Kolegové z jednoho soudu (a snad i z jednoho kolegia či v téže

připomínce

připomínkové

místo

dokonce pravidelného senátu) si tedy mají doslova „formálně hrát“ navrhuje i omezení přísedících.
na soudy instančně nižší a vyšší. Přesvědčivosti jejich rozhodnutí Pokud jde o neefektivitu kárných senátů, ta
to u veřejnosti nemůže přispět, o zachování kolegiální atmosféry měla být návrhem omezena, nikoliv zcela
na pracovištích nemluvě.

eliminována tak, aby byly kárné senáty stejně

Za těžkou systémovou chybu dále považujeme upuštění od operativní jako senáty bez přísedících –
přísedících z řad jiných právnických profesí (osoby navržené v takovém případě by museli být přísedící
veřejným ochráncem práv a děkany právnických fakult). Je tím vypuštěni zcela, což ovšem předkladatel
likvidován silný prvek legitimizace kárného soudnictví, zavedený nenavrhuje.
v roce 2008 jako důrazná odpověď na tehdejší kritiku Soudce KS, v jehož obvodu se stal skutek, pro
předcházejícího modelu, označovanému jako „soudci sobě a o který je zahájeno kárné řízení (§ 4 odst. 1
sobě“. Široký, nejen vnitřní, ale i vnější pohled dalších právních písm. a/ a § 5 odst. 1 písm. a/ návrhu) měl být
profesionálů, kteří jednak znají chod soudů a činnost soudců dle návrhu ustanoven vždy jeden pro všechny
(státní zástupci a advokáti), jednak mají představy o roli soudců senáty kárného soudu, tedy jeden soudce KS
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v ústavním systému a očekávání veřejnosti (akademici, případně by byl současně členem všech senátů daného
právníci

z nominace

k objektivitě

veřejného

posuzování

ochránce

kárných

práv),

provinění,

důvěryhodnosti systému.

přispívá kárného soudu, takto by byli určeni soudci ze

autoritě

a všech KS (§ 7a odst. 2 věta druhá), srov.
k tomu str. 29 důvodové zprávy. Situace

Omezením nesoudcovského prvku v senátech přitom systém předestřená připomínkovým místem, kdy nelze
nezíská větší efektivitu. I přes nižší počet členů navržených určit, v obvodu kterého KS se stal skutek, je
prvostupňových a odvolacích kárných senátů totiž zůstává řešena v § 6 odst. 1.
zachován organizačně, administrativně i logisticky velmi náročný Předkladatel

popisuje,

v čem

spatřuje

model senátů složený ze soudců, resp. přísedících z různých soudů neefektivitu, na str. 9 a 10 ZZ RIA.
a jiných institucí sídlících na různých místech ČR, což Pokud jde o cíle navrhované úpravy, ty jsou
samozřejmě vyvolává řadu obtíží pro fungování takového senátu, popsány v kap. 1.5.2 na str. 45 a 46 ZZ RIA.
jehož členové se nemohou operativně sejít třeba i k neformální Předkladatel návrhem usiloval mj. o to, aby
poradě nad dalším postupem ve věci, jak je to běžné u senátů, ukládání

kárných

jehož členové působí na témže soudu. Nebude tak ani nadále v hmotněprávní

opatření

části

odpovídalo

kárného

práva.

praxi možné, aby se všichni členové senátu rovnoměrně podělili o Připomínkové místo ve svém materiálu uvádí,
zátěž spojenou s přípravou kárné věci k jednání a rozhodnutí, že prostřednictvím přísedících dochází ke
s vyhotovováním rozhodnutí atd. Proto veškerá pracovní a zmirňování

kárných

opatření

(přitom

organizační zátěž zůstane i nadále na předsedovi daného senátu, připomínkové místo uvádí, že jsou tak
případně na jeho zástupci; má tedy i nadále dopadat výhradně na narovnávány
soudce nejvyšších soudů, a to ještě v širším rozsahu.

rozdíly,

které

existovaly

v porovnání s jinými právnickými profesemi –

Tato nepraktičnost ve složení kárných senátů bude dále toto

tvrzení

ovšem

není

v materiálu

prohloubena tím, že třetím soudcem v soudcovských kárných připomínkového místa podpořeno žádnou
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senátech má být nově nikoliv stálý člen senátu určený na dobu pěti analýzou apod.). Tímto svým tvrzením, tedy
let z řad soudců okresních, krajských a vrchních soudů, ale bude že

dochází

muset být složitě a pracně určován pro každou kárnou věc podle připomínkové

ke

zmírňování,

místo

potvrzuje

ovšem
poznatek

toho, v obvodu kterého krajského soudu se stal skutek, pro nějž předkladatele, že obsazení senátů vede ke
bylo zahájeno kárné řízení. To však nemusí být, zejména na zmírňování kárných opatření. Tento poznatek
počátku kárného řízení vůbec jednoduchá otázka s jednoznačným předkladatele

přitom připomínkové

místo

řešením. V každém případě to bude znamenat hned od počátku kritizuje jako nepodložený.
každého kárného řízení další zátěž pro předsedu kárného senátu, Návrh bude upraven v tom smyslu, že
který se navíc nebude moci v průběhu funkčního období svého šestičlenné senáty vrchních soudů (ty budou
senátu ani spolehnout na jeho stabilní složení, ustálení určitého konat řízení v prvním stupni) budou složeny ze
stylu práce, vzájemné komunikace uvnitř senátu atd. Komplikace soudce příslušného vrchního soudu (předseda
tento nový prvek přinese též kanceláři kárných senátů a dalším senátu),

soudce

krajského

soudu

v jeho

pracovníkům soudu vytvářejícím podporu pro práci kárných obvodu (zástupce předsedy senátu), soudce
senátů (dalším problémem by nejspíš byla také častá podjatost okresního

soudu

v jeho

obvodu

a

tří

přísedících (státní zástupce ve věcech soudců a

takto určovaných členů kárných senátů).

státních zástupců, soudní exekutor v řízení ve
Naplnění cíle navrhované úpravy

věcech soudních exekutorů, a vždy advokát a

S ohledem na výše uvedené vážné pochybnosti proto není vůbec osoba vykonávající jiné právnické povolání.
jasné, jaký cíl navrhované změny ve složení kárných senátů a V druhém stupni senáty kárných soudů (NS a
především potlačení nesoudcovského prvku vlastně sledují.

NSS) budou senáty složeny pouze ze soudců

V důvodové zprávě a zprávě RIA se jako hlavní důvod pro změnu příslušného kárného soudu.
složení kárných senátů uvádí nedostatečná efektivita kárných
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senátů. Jednak není zřejmé, co má zákonodárce onou „efektivitou“
na mysli, jednak to zůstává zcela nepodloženo relevantními
důvody.
Není jasné, z čeho vychází přesvědčení navrhovatele, že nová
koncepce (a zejména nové složení kárných senátů) požadovanou
„efektivitu“ zajistí. Ve zprávě RIA (na str. 9) se dále uvádí, že
„účast přísedících na rozhodování kárných senátů je považována
za jednu z příčin příliš mírného postihu kárně obviněných.“
Takové tvrzení sice nestojí na žádných relevantních faktech, na
komparaci se zahraničními úpravami, solidních analýzách, ani
statistice (a s ohledem na tajnost porady senátu ani nemůže),
nicméně dobře odráží politické zadání novely.
Stále přísnější disciplinární postih soudců či státních zástupců jistě
lze při odpovídající politické vůli legislativně vynutit, ať už
důvodně, nebo ne. To by se muselo dít prostředky práva hmotného
(formulace

skutkových

podstat,

tedy

rozsahu

deliktní

odpovědnosti, zvýšením sazeb sankcí, podmínkami trestnosti a tak
podobně). Touto cestou návrh nejde. Záměru ale napomáhá snaha
o likvidaci odborně laického prvku v podobě odborných
přísedících z jiných právnických povolání (advokátů, učitelů z
právnických fakult atp.), zavedeného v roce 2008 jako zásadní
legitimizační pojistka. Tento prvek totiž v uplynulých deseti letech
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bránil drakoničtějšímu disciplinárnímu trestání soudců a státních
zástupců a skutečně zmírňujícím způsobem narovnával rozdíly,
které v této oblasti vznikaly v porovnání s disciplinárním trestáním
v jiných právnických profesích.
Účelem novelizace kárného řízení tedy není zefektivnění řízení,
ale zpřísnění postihu soudců. Pokud má tedy nastat zpřísnění
kárného postihu bez jakékoli analýzy, proč by kárná opatření
ukládaná stávajícími kárnými senáty měla být nedostatečná, pak
jde o cíl pouze populistický, zcela nepřijatelný.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
169.

Procesní pravidla kárného řízení
Nová

úprava

procesní

stránky

Nevyhověno.
kárného

řízení

je

taktéž Pokud jde o tvrzení připomínkového místa,

nedostatečná a ve svém důsledku povede ke zkomplikování předkladatel uvádí, že předmětem návrhu je
celého řízení. Celkově je z novely patrné přiblížení kárného řízení řešení otázky, které byly nastoleny zejména
trestnímu řízení; pro to však není obhajitelný důvod. Ústavní soud aplikační praxí. Návrh má za cíl posílit záruky
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jasně řekl, že kárné řízení není řízením o trestním obvinění a svou zákonnosti a zvýšit efektivitu kárného řízení.
povahou se blíží spíše sporům pracovněprávním. Celkové pojetí Účelem (předmětem) návrhu není podrobně
novely se tomu vzdaluje. Navrhovatel si proto měl nejprve upravit všechny procesní otázky, protože
obecněji ujasnit, jak celé kárné řízení pojmout – zda v obecném v kárném řízení je subsidiárně použitelný
pojetí kárné odpovědnosti, nebo zda je v daném případě trestní řád.
koncipovat jako „slabší klon“ trestního řízení (a tedy i trestní Návrh nijak se nijak nedotýká koncepce kárné
odpovědnosti). Tato úvaha je přitom zcela zásadní pro povahu odpovědnosti. Předmětem kárného řízení není
kárného řízení a nezbytné instituty, které by měly být zavedeny.

ochrana soukromých práv a oprávněných

Co se týče právě nově navrhovaných institutů (podmíněné zájmů účastníků (§ 1 o. s. ř.), resp. právní věc
zastavení řízení, projednání věci na návrh kárně obviněného, vyplývající

z poměrů

soukromého

práva

mělo-li by být řízení jinak zastaveno), tyto instituty kárné řízení (srov. § 7 odst. 1 o. s. ř.). Předmětem kárného
spíše jen zkomplikují, respektive vygenerují nadbytečná další řízení je (případná) kárná odpovědnost kárně
obviněného za kárné provinění vč. případného

řízení.

Pro odvolací řízení také není zavedeno žádné omezení ohledně kárného opatření. V kárném řízení je řešena
uplatnění skutkových a právních novot. Pravidelným smyslem otázka řádného výkonu funkce (úřadu) kárně
úpravy opravných řízení je umožnit odvolací instanci přezkoumat obviněného, nikoliv soukromoprávní poměry
skutkové a právní závěry soudu prvého stupně, nikoli z ní učinit kárně obviněného.
další instanci nalézací. Inspirací zde mohl být mnohem spíše Kárné řízení však není totéž co řízení trestní;
například § 205a o. s. ř.

ustanovení trestního řádu se použijí pouze

Tato připomínka je doporučující.

přiměřeně, což znamená, že se použijí s

Pozn.

přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. řízení, jímž je mimo jiné ochrana integrity
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Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým soudcovského

sboru,

nezávislosti

a

místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 rozhodování soudů (nález Ústavního soudu ze
legislativních pravidel vlády.

dne 21. ledna 2008, sp. zn. III. ÚS 1076/07,
týkající se řízení ve věcech soudců).
Kárné řízení není trestním řízením ani civilním
soudním řízením. Jde o kárné řízení.
Okolnost, že návrhem jsou zaváděny některé
odklony (odklony v širším smyslu) a možnost
dokončení řízení na návrh kárně obviněného
na této skutečnosti ničeho nemění. Tyto
instituty mají být používány v kárném řízení, a
to pro efektivnější naplnění výše popsaného
účelu kárného řízení.
Návrh se tedy koncepce kárné odpovědnosti
nijak

nedotýká,

byl

připraven

v mezích

současného pojetí kárné odpovědnosti (viz
výše).
Není

důvodu,

aby

návrh

vedl

ke

zkomplikování řízení. Návrh umožňuje řešit
kárnou věc na základě dohody (v materiálním
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smyslu)

mezi

kárně

obviněným

a

navrhovatelem s tím, že takové řešení věci
musí schválit kárný soud.
Tvrzení připomínkového místa o zvýšení
počtu řízení není podpořeno žádnou analýzou.
Nadto takové tvrzení implikuje, že nyní jsou
páchána

kárná

provinění,

která

nejsou

projednávána v kárném řízení a že tato kárná
provinění budou nově projednávána díky
změně právní úpravy. Tato skutečnost by však
sama o sobě neznamenala problém, neboť by
tak došlo k tomu, že by více kárných provinění
bylo projednáno před kárným soudem.
Návrh nemůže být založen na § 205a o. s. ř.
(inspirován tímto ustanovením), protože kárné
řízení není druhem civilního procesu (viz
výše), novoty budou omezeny, ovšem nikoliv
na podkladu § 205a o. s. ř.
170.

Přetrvávající problém exekutorské kárné agendy

Nevyhověno.

Nejvyšší správní soud připouští, že systém proto jistě vyžaduje Předkladatel

nenavrhuje

přenesení

kárné

změny, protože současná situace a stávající zátěž kárnou agendou pravomoci nad soudními exekutory na orgány
pro zhruba třicetičlenný Nejvyšší správní soud je neúnosná. Není Exekutorské komory České republiky.
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tedy zřejmé a není zdůvodněno, proč návrh ponechává
exekutorskou kárnou agendu v pravomoci kárných soudů a
„nevrátí“ ji Exekutorské komoře.
V současné době již neexistuje žádný rozumný důvod, aby řízení o
kárné odpovědnosti podle zákona č. 7/2002 Sb. podléhali i soudní
exekutoři. Novela tohoto zákona (zákon č. 286/2009 Sb.), v jejímž
důsledku byla Exekutorské komoře odňata kárná pravomoc, byla
přijata z dočasných věcných i politických důvodů s ohledem na
tehdejší nevyhovující stav vedení Komory. Po deseti letech je
situace již odlišná, podle poznatků předsedů kárných senátů u NSS
ve věcech exekutorů Komora své úkoly zvládá bez problémů a
funkci kárného žalobce uplatňuje způsobem odpovídajícím zákonu
i požadavkům doby. Navíc za deset let činnosti nabyla řada
exekutorů zkušenosti při výkonu funkce přísedících kárných
senátů NSS a tyto zkušenosti mohou příhodně využít v kárných
senátech Komory. Má-li přesto Ministerstvo spravedlnosti obavy o
zajištění kárné odpovědnosti exekutorů, může si ponechat
oprávnění podávat

kárné

žaloby,

eventuálně

zakotvit

do

exekutorského řádu oprávnění podávat žaloby ve veřejném zájmu
proti zprošťujícím rozhodnutím Komory, byť se domníváme, že
není nutné ani to.
Není důvod, aby u soudních exekutorů byl nastaven jiný režim než
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u ostatních právnických profesních komor, které samy vykonávají
kárnou pravomoc vůči svým členům jakožto jednu ze součástí
práva na profesní samosprávu. Bylo by jistě možné argumentovat,
že soudní exekutoři mají spadat do pravomoci kárných soudů,
neboť ač jde o soukromou právnickou profesi, podílejí se
významným způsobem na výkonu soudní moci. Totéž by však
bylo možné říci také o notářích, kteří působí v dědickém řízení
jako soudní komisaři, a vlastně i o advokátech, kteří vykonávají
mj. funkci veřejné obhajoby, a přesto tyto rovněž samosprávné
právnické profese do působnosti kárného soudu nespadají.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
171.

Návrh nového modelu kárného soudnictví

Nevyhověno.

Možných institucionálních i procesních podob nového modelu Připomínkové místo v připomínce uvádí dvě
kárného soudnictví, který odbřemení NSS jako stávající kárný varianty příslušnosti kárných soudů a složení
soud, zavede dvojinstančnost kárného řízení a zároveň docílí senátů (i s podvariantami), a dále uvádí svou
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představu o (objektivní) přípustnosti odvolání

sjednocení kárné judikatury, je více.

Lze tak primárně uvažovat o vrácení kárného řízení v I. instanci na (případně odvolacích důvodů), a to též
soudy vrchní, případně dokonce na soudy krajské, s tím, že je v podvariantách.
velmi žádoucí zachovat „pestrost“ kárných senátů, resp. Pokud jde o věcnou příslušnost krajských
nesoudcovský prvek v nich, včetně zastoupení státních zástupců soudů, předkladatel tuto variantu zvažoval,
v kárném senátu pro věci státních zástupců. U jednoho tato varianta však znamená zřizování relativně
z nejvyšších soudů by přitom měl působit skutečně pouze odvolací vyššího počtu kárných senátů, které by navíc
kárný senát, a to pouze jeden pro obě profese (soudce i státní měly méně rozsáhlou kazuistiku. Věcně
zástupce). Přitom by měl být opravný prostředek proti rozhodnutí příslušné vrchní soudy proto představují
kárného senátu prvního stupně přípustný pouze za účelem řešení vhodnější variantu, nicméně členy senátů by
významné právní otázky, tedy sloužil by výlučně jako procesní neměli být soudci NSS ani NS (kvůli zatížení
prostředek ke sjednocování kárné judikatury (a nikoli za účelem nejvyšších soudů).
zpřísnění kárného postihu), případně také ve všech případech Stejně tak z důvodu zatížení nejvyšších soudů
uložení nejpřísnějšího kárného opatření v podobě odvolání není vhodné, aby odvolacím soudem byl jen
z funkce soudce nebo státního zástupce (resp. i v případě jeden z nejvyšších soudů.
vyslovení nezpůsobilosti k výkonu funkce soudce nebo státního Výše popsaná varianta nadto není kompletní
(není popsáno přesně složení senátů prvního

zástupce).

Jinou možností řešení blížící se navrhované úpravě je, že by v stupně a vůbec senátů druhého stupně).
prvním stupni rozhodoval NSS v senátech složených ze tří soudců Druhá varianta předpokládá řízení v prvním
NSS a u NS by pak rozhodoval jeden vícečlenný odvolací senát stupni vedeném NSS v senátu složeném jen ze
složený z předsedy z řad soudců NS, zástupce předsedy z řad soudců, a to i ve věcech státních zástupců.
soudců okresních, krajských a vrchních soudů, dvou přísedících z Takové senáty ovšem připomínkové místo
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řad státních zástupců, jednoho advokáta a jednoho akademika. zároveň nepovažuje za dostatečně legitimní,
Takový odvolací senát by sice musel zasedat častěji, ale bylo by to viz připomínka č. 168. Předkladatel má za to,
nezbytné v zájmu vytváření jednotné judikatury, kterou může že přísedící jsou třeba právě v řízení v prvním
efektivně vykonávat jen jedno soudní těleso. Možná je i zrcadlová stupni, a to z toho důvodu, že těžiště řízení má
varianta, tedy že by v první instanci rozhodoval tříčlenný senát NS být před soudem prvního stupně, přičemž
složený jen ze soudců tohoto soudu a v druhém stupni by účast přísedících umožňuje senátu mj. lépe
rozhodoval „pestrobarevný“ odvolací senát NSS, který by svým zjistit skutkový stav.
složením byl téměř identický se současnými jednoinstančními Pokud jde o (objektivní) přípustnost odvolání
kárnými senáty. Obě tyto soudní instance by však byly příslušné (důvody

odvolání),

připomínkové

místo

jen pro rozhodování ve věcech soudců a státních zástupců.

navrhuje, aby odvolání bylo přípustné pouze

Tato připomínka je doporučující.

za účelem řešení významné právní otázky a
účelem odvolání by tedy bylo výlučně
sjednocovat judikaturu. Takové řešení však
znamená, že by odvolací soud rozhodoval
pouze akademickým výrokem, neboť odvolání
by nebylo podáváno (také) za účelem nastolení
spravedlnosti v konkrétní věci. Toto řešení by
bylo též v rozporu s doporučením GRECO,
které možnost odvolání neomezuje na řešení
významné právní otázky. Kromě toho takový
návrh úpravy řádného opravného prostředku
nemá v soudním řízení v České republice
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obdoby.
Variantně připomínkové místo navrhuje, aby
odvolání bylo přípustné proti rozhodnutí,
kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání
z funkce. Takový návrh je opět v rozporu
s doporučením GRECO. Nadto znamená, že
kárně obviněný se nemůže bránit jinému
odsuzujícímu rozsudku, resp. nelze v ostatních
případech podat v jeho prospěch odvolání.
Dále tato varianta neumožňuje podat odvolání
proti odsuzujícímu rozsudku, jestliže nebylo
uloženo kárné opatření a neumožňuje dokonce
ani podání odvolání proti zprošťujícímu
rozsudku. V takovém případě, by to v jedné
z variant soudní příslušnosti a složení senátů
prvního

stupně

jen

ze

soudců,

by

to

znamenalo, že kárně obviněný může být
zproštěn senátem složeným jen ze soudců a
nebylo by možné podat proti takovému
rozhodnutí odvolání.
172.

(Ne)novelizace zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Vysvětleno.

Není zřejmé, proč stejně jako zákon č. 6/2002 Sb. a zákon č. Pokud jde o návrh zákona, kterým se mění
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120/2001 Sb. nemá být novelizován i zákon č. 283/1993 Sb., o zákon o statním zastupitelství, legislativní
státním zastupitelství, pokud jde o změnu výtky na upozornění na proces probíhá souběžně. Práce na obou
možnost podat návrh na zahájení kárného řízení, přerušení lhůty návrzích jsou koordinovány.
pro zánik kárné odpovědnosti a šetření pro účely podání návrhu na
zahájení kárného řízení. Tyto otázky bezprostředně související s
kárným řízením tak budou u státních zástupců řešeny odlišně, aniž
je zřejmý jakýkoliv racionální důvod pro takový postup.
Tato připomínka je doporučující.
173.

K bodům 4, 5 a 6 (§ 3, § 4, § 5)

(k vypořádání viz výše, připomínkové místo

K těmto ustanovením plně odkazujeme na poznámky k obecné pouze odkazuje na své předchozí připomínky)
části. Opakovaně upozorňujeme na nevhodnost zavedení prvního a
druhého stupně kárného řízení u obou nejvyšších soudů, problém
nedostatku soudců na NSS, kteří by mohli obsadit kárné senáty jak
prvního tak druhého stupně, nedůvodné zatížení obou nejvyšších
soudů, nastolení zvláštního hierarchického vztahu mezi NS a NSS,
nevhodnost ponechání exekutorské kárné agendy v pravomoci
kárných soudů (tato agenda by měla být svěřena Exekutorské
komoře, či Ministerstvu spravedlnosti s možností přezkumu ve
správním soudnictví), nedůvodné a nevhodné vyprázdnění
nesoudcovského elementu složení kárných senátů v podobě
přísedících,

nedůvodné

vyřazení

soudců

okresních

soudů

z podílení se na kárném řízení; nové složení senátů přitom
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nepřinese ulehčení samotné práce kárným senátům (příprava
jednání, průběh jednání atd.).
K novému pravidlu o účasti soudce krajského soudu podle obvodu
působnosti soudu znovu upozorňujeme na organizačně obtížné
sestavování senátů na každou projednávanou věc s tím, že
argument „místní znalosti“ musí ustoupit požadavku na odstup
členů kárného senátu od místních poměrů souzené věci. Členem
senátu

totiž

nemůže

být

soudce,

který

má

již

určité

předporozumění pro tyto skutkové okolnosti a tento soudce ani
nemá proto sloužit jako zdroj, prostřednictvím kterého se tyto
skutečnosti ke členům kárného senátu dostanou. Poměry na daném
soudě a v daném obvodu se mají v řízení prokazovat jinými
způsoby. Naopak toto ad hoc sestavování kárných senátů a jejich
proměnlivost pro každý případ může vést k tomu, že bude častěji
využívána námitka podjatosti a institut vyloučení soudce právě
proto, že soudce z daného obvodu bude mít „příliš blízký“ poměr
k věci nebo kárně obviněnému.
Je třeba zdůraznit, že členové kárných senátů musí mít rovněž
určitý prostor pro seznámení se s kárnou judikaturou a kárným
procesem, a proto stálé složení kárných senátů pro pevně
stanovené období má v tomto ohledu zcela jasný smysl a účel.
Navíc

proměnlivost

složení

kárných

senátů
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k roztříštěnosti kárné judikatury.
Pokud by mělo zůstat navržené složení senátů, pak by bylo zcela
na místě, aby k záměně předsedů senátů docházelo také v případě,
kdy kárným navrhovatelem bude předseda daného soudu (tedy NS
či NSS).
S ohledem na počet soudců NSS není možné, aby se na obou
instancích kárného řízení podíleli soudci NSS. S navrženými
ustanoveními tedy nesouhlasíme a měla by být přepracována.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
174.

Nevyhověno.

K bodu 6 (§ 6)

V navržené úpravě existuje nesoulad mezi § 6 odst. 2 a § 7b. První Ust. § 6 odst. 2 upravovalo situaci, kdy kárně
z těchto ustanovení svou dikcí vzbuzuje dojem, že dopadá na obviněným ke dni zahájení řízení je předseda
případ, kdy kárně obviněným bude (i bývalý) předseda nebo nebo místopředseda soudu, a to bez ohledu na
místopředseda krajského soudu, který však čelí kárnému obvinění okolnost,

zda

se

měl

dopustit

kárného

jakožto soudce, a nikoliv jako soudní funkcionář, ovšem dikce provinění podle § 87 odst. 1 zák. o soudech a
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s tím úzce souvisejícího § 7b vyznívá přesně opačně.

soudcích nebo podle § 87 odst. 2 zák. o

Tato připomínka je doporučující.

soudech a soudcích. Ust. § 7b na § 6 odst. 2
odkazovalo. Vzhledem k okolnosti, že členem
senátu nebude soudce KS, v jehož obvodu se
stal skutek, pro který bylo zahájeno kárné
řízení, připomínka je již bezpředmětná.

175.

K bodu 6 (§ 7)

Nevyhověno.

Novela neodstraňuje dosavadní mezeru týkající se délky funkčního Návrh upraven tak, aby funkční období
období kárných senátů. Zákon by měl předně jednoznačně počínalo od ustanovení předsedy senátu do
stanovit, od kterého okamžiku začíná běžet funkční období funkce.
každého kárného senátu. Stejnou dobou (5 a 7 let) je vymezeno jak
funkční období senátu, tak jejich jednotlivých členů. Je nicméně
zřejmé, že úmysl je ten, aby se funkční období členů odvíjelo od
funkčního období senátu. Praxe NSS se ustálila na tom, že funkční
období kárného senátu začíná vylosováním prvního jeho člena
(tedy předsedy senátu). Jako logičtější se však jeví počátek
funkčního období odvozovat naopak od určení jeho posledního
stálého člena, resp. u kárných senátů, jejichž členem je rovněž
přísedící, od složení slibu přísedícího, protože teprve od tohoto
okamžiku může senát fakticky začít vyvíjet činnost.
Toto, případně jiné pravidlo, by proto mělo být vloženo přímo
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do zákonného textu, aby byly odstraněny výkladové nejasnosti.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
176.

Zásadně nesouhlasíme s navrženou délkou funkčního období. Částečně vyhověno.
Přesto, že se mohou vyskytnout soudci, kteří se v kárné agendě Požadavek na kontinuitu je dán vždy. Nestačí,
tzv. „našli“, není žádný soudce překládán či přijímán k nejvyšší pokud by kontinuita byla nastolena, je třeba ji
soudní instanci proto, aby tam byl kárným soudcem, ale proto, že též udržovat (v mezích požadavku na postupný
má určitou vysokou odbornost v určitém odvětví práva. Kárná vývoj judikatury).
agenda je v různých letech různě četná, v dobách, kdy je četnější, Funkční období senátu pro řízení v prvním
kárného soudce podstatně vylučuje z rozhodování jiných věcí stupni zkráceno nebude, funkční období
souvisících s jeho odborností a tuto odbornost významně odvolacího kárného senátu bude zkráceno na 5
upozaďuje. Funkční období by mělo být výrazně zkráceno. Již let.
neobstojí argument z počátků kárného soudnictví, že je třeba
založit určitou rozhodovací kontinuitu. Ta zde dnes nepochybně
je. Za akceptovatelné funkční období lze považovat 3 roky
v případě přijetí jednotné délky funkčního období u prvního stupně
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i stupně odvolacího; popřípadě 3 roky u prvního stupně a 5 let u
odvolacího stupně, bude-li trváno na požadavku zavedení různé
délky mandátu.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
177.

V navrženém § 7 odst. 3 by měla být upravena možnost, aby i do Vyhověno.
kárného senátu, který po skončení svého funkčního období Návrh upraven ve smyslu připomínky.
dokončuje své dosud běžící věci (což může být i otázka řady
měsíců a v případě přerušení kárného řízení i řady let), mohl být
dodatečně určen (vylosován) jeho nový člen pro případ, že by
dosavadnímu členu senátu zanikla funkce a nebyl by k dispozici
ani náhradník (tyto případy se již v praxi vyskytly).
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým

108

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHMC6YEM)

místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
178.

Nevyhověno.

K bodu 7 (§ 7d)

Navrhujeme zakotvit, aby byl seznam soudců tvořen primárně Návrh bude změněn v tom smyslu, že bude
z těch, kteří projeví vůli stát se kárným soudcem (a to i s ohledem v tomto ohledu zachována současná právní
na délku trvání této funkce); teprve v případě, že počet soudců úprava.
nebude dostatečný, by právní úprava stanovila, že předseda soudu K argumentaci připomínkového místa týkající
se počtu potřebných soudců (jde o argumentaci

doplní seznam o vhodné kandidáty.

Požadavek na minimálně dvojnásobný počet soudců nejvyšších uplatněnou

připomínkovým

místem

soudů, z nichž budou losováni předsedové kárných senátů, jejich v připomínce č. 165) předkladatel odkazuje na
zástupci

a

jejich

náhradníci

(odst.

3)

je

přinejmenším vypořádání připomínky č. 165 s tím, že návrh

v podmínkách NSS nesplnitelný. Jak je uvedeno v obecné části nevyžadoval 36 soudců NSS.
připomínek, při zachování současného počtu kárných senátů (6
senátů pro první stupeň) a zřízení min. 3 senátů pro odvolací
řízení, vyžadovalo by se pro prvostupňové kárné senáty 12 soudců
NSS (6 zástupců předsedů senátu + 6 náhradníků), v případě
odvolacích kárných senátů pak dalších 6 soudců NSS (3
předsedové senátu + 3 náhradníci). Požadavek na minimálně
dvojnásobný počet soudců zařazených na seznam proto pro účely
NSS představuje jeho 36 soudů. Při stávajícím počtu 30 soudců
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NSS navržená úprava není v praxi vůbec možná.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
179.

Nevyhověno.

K bodu 7 (§ 7i)

Musí být určeno, zda přísedící mají znovu skládat slib po svém Souběžně připravovaný návrh, kterým má být
případném opětovném vylosování nebo nikoliv. Doposud bylo novelizován zák. o soudech a soudcích, bude
možno vyjít z § 62 odst. 2 zákona o soudech a soudcích, podle upraven v tom smyslu, že institut přísedících
nějž se složení slibu neopakuje, byl-li přísedící zvolen znovu. nebude zrušen. Návrh proto bude upraven
Vzhledem k tomu, že se uvažuje o zrušení institutu přísedících, v tomto ohledu tak, aby odpovídal platné
bylo by toto ustanovení zrušeno a mělo by tak být řešeno přímo právní úpravě, neboť již není třeba některé
v zákoně č. 7/2002 Sb.

otázky

týkající

se

Tato připomínka je doporučující.

speciálně, protože i nadále bude subsidiárně

Pozn.

použitelná obecná úprava obsažená v zák. o

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. soudech a soudcích.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
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legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
180.

K bodu 7 (§ 7l)

Vyhověno jinak.

Ačkoli § 13 odst. 1 a § 17 odst. 3 ve stávající i navržené podobě Přísedícím státním zástupcům je ve věcech
předpokládají, že předseda senátu může pověřit jiného člena státních zástupců vyplácen plat resp. další
senátu přinejmenším provedením tzv. předběžného šetření, u plnění dle z. č. 201/1997 Sb. (srov. § 5 odst. 6
přísedících z řad advokátů (a dosud i z řad akademiků) tuto věta třetí z. č. 7/2002 Sb. v platném znění).
možnost v podstatě vylučuje mj. skutečnost, že jsou honorováni Dále přísedící soudní exekutoři ve věcech
pouze za den, kdy se dostaví k jednání kárného soudu, nikoliv za soudních exekutorů nemají nárok na odměnu a
jiný čas případně strávený prací pro kárný senát. Tento nedostatek náhrady od státu, neboť náhrady soudním
právní úpravy je nutné odstranit.

exekutorům

vyplácí

Exekutorská

komora

Tato připomínka je doporučující.

České republiky, odměna přísedícím soudním
exekutorům ve věcech soudních exekutorů
vyplácena není.
V ostatních

případech,

jak

je

uvedeno

připomínkovým místem v připomínce, jsou
státem

vypláceny

přísedícím

odměna

a

náhrady dle § 5 odst. 4 z. č. 7/2002 Sb.
v platném znění, tedy odměna za jednací den.
Návrh bude upraven v tom smyslu, aby zákon
č. 7/2002 Sb. obsahoval výslovné pravidlo, ze
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kterého bude vyplývat, že předseda senátu
nemůže předběžným šetřením pověřit člena
senátu z řad přísedících.
181.

K bodu 7 (§ 7m)

Vyhověno.

Ustanovení stanovící vedle pětiletého či sedmiletého funkčního Návrh upraven ve smyslu připomínky.
období příslušného kárného senátu ještě samostatně trvání funkce
každého člena či náhradníka kárného senátu je jednak nadbytečné
a jednak matoucí, a to zejména, zůstane-li zachována stávající
praxe, že jednotliví členové kárných senátů jsou určováni
postupně, tedy nikoli při jediném losování.
Tato připomínka je doporučující.
182.

K bodům 10 a 11 (§ 9)

Vyhověno.

k odst. 1: S určováním počátku běhu subjektivní šestiměsíční Lhůta

se

počítá

každému

navrhovateli

lhůty pro podání kárného návrhu je v praxi spojeno mnoho samostatně, neboť jde o lhůtu se subjektivně
nejasností. Zákonodárce by měl přinejmenším jasně definovat, zda určeným počátkem (subjektivní lhůtu).
to, že se o rozhodných skutečnostech dozví jeden z oprávněných Ustanovení bude přeformulováno.
kárných navrhovatelů, má za následek, že šestiměsíční lhůta počne
běžet i všem ostatním, nebo zda se tato lhůta má posuzovat u
každého z navrhovatelů samostatně. Dosavadní judikatura kárných
senátů k této otázce je nejednotná.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
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Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
183.

Možnost „odklonu“ trestního řízení proti soudci či státnímu Nevyhověno.
zástupci do řízení kárného není v trestním řádu dostatečně Právní úprava kárného řízení je založena na
upravena a oba procesní předpisy nejsou v této otázce dostatečně obecném pravidlu, podle kterého má trestní
sladěny. Pokud např. orgán činný v trestním řízení odevzdá věc řízení přednost před řízením kárným. Tomuto
dle § 159a odst. 1 písm. b) trestního řádu do kárného řízení, přístupu odpovídá právní úprava obligatorního
neznamená to nic jiného, než že může o této skutečnosti přerušení kárného řízení (§ 15 z. č. 7/2002 Sb.
neformálně

informovat

některého

z oprávněných

kárných v platném znění) tak, aby nejprve mohla být

navrhovatelů, který v takovém případě může, ale nemusí podat objasněna

otázka

případné

trestní

kárný návrh. Pokud ho podá, nevylučuje to, aby bylo následně odpovědnosti kárně obviněného.
opatření o odevzdání věci ke kárnému řízení zrušeno a trestní Výše uvedenému přístupu odpovídá též návrh
řízení vůči danému soudci nebo státnímu zástupci obnoveno bez novely, podle kterého má trestní stíhání účinky
ohledu na souběžně běžící kárné řízení (k tomu viz kárné na běh lhůty pro podání kárného návrhu i lhůty
rozhodnutí NSS ze dne 7. 6. 2017, čj. 13 Kss 3/2017-77).

pro zánik kárné odpovědnosti (přerušení).

Tato připomínka je doporučující.

Ve věci, ve které bylo vydáno rozhodnutí č. j.

Pozn.

13 Kss 3/2017-77, dospěl kárný soud k závěru,

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. že skutek, který byl předmětem kárného
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Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým návrhu, není trestným činem. K tomu závěru
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) dospěl kárný soud na základě posouzení
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit společenské škodlivosti, kterou vyhodnotil tak,
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 že postačuje postih v kárném řízení. Proto
kárný soud kárné řízení nepřerušil a ve věci

legislativních pravidel vlády.

rozhodl.
Je-li věc odevzdána ve smyslu § 159a odst. 1
písm. b) tr. ř. kárnému navrhovateli, je
povinností navrhovatele podat kárný návrh,
pokud jsou pro jeho podání splněny zákonné
podmínky.
Pokud by po zahájení kárného řízení bylo
trestní řízení obnoveno, je dán důvod pro
obligatorní přerušení kárného řízení podle § 15
odst. 1 část věty za středníkem z. č. 7/2002 Sb.
v platném znění
184.

k odst. 2: I vzhledem k často velmi špatné kvalitě kárných návrhů Vyhověno.
v praxi citelně chybí ustanovení, podle něhož by předseda kárného Návrh bude upraven v tom smyslu, že pokud
senátu mohl navrhovatele vyzvat k doplnění návrhu, resp. návrh

neobsahuje

k odstranění jeho vad, neobsahuje-li náležitosti dle tohoto náležitosti
ustanovení,

s následkem

v podobě

odmítnutí

návrhu

a

tuto

stanovené

skutečnost

nelze

nebo pokračovat v řízení, předseda senátu vyzve

zastavení kárného řízení, nebudou-li vady návrhu ve stanovené navrhovatele
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lhůtě odstraněny. Přesto v některých případech kárné senáty v zákonem stanovené lhůtě a poučí, jak opravu
k odstranění vad návrhu vyzývaly, ovšem často s nevalným provést. Pokud nebude návrh doplněn nebo
výsledkem a bez možnosti nepřipuštění nejasného návrhu opraven a pokud nebude možné pro vady
k meritornímu projednání. Trestní řád v tomto ohledu nabízí pouze návrhu

pokračovat

v řízení,

senát

řízení

institut vrácení věci státnímu zástupci k došetření, jehož zastaví.
přiměřenému použití v kárném řízení brání mj. chybějící Výše popsanou právní úpravou nebude § 13
návaznost na běh lhůt pro podání kárného návrhu, resp. pro zánik (resp. § 13 odst. 1 dle návrhu) z. č. 7/2002 Sb.
kárné odpovědnosti v případě, že by kárný navrhovatel po té, co dotčen.
mu věc byla takto kárným soudem vrácena, vady kárného návrhu
odstranil a podal nový návrh.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
185.

S tím souvisí i otázka, kdo nese v kárném řízení břemeno tvrzení a Nevyhověno.
břemeno důkazní. Kárný senát 13 Kss opakovaně judikoval právě V připomínce je současně řešena problematika
na základě náležitostí kárného návrhu dle § 9 odst. 2 (a též předmětu řízení (skutek, pro který je zahájeno
výkladem a contrario poslední věty tohoto ustanovení, podle níž kárné
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kárný soud není vázán návrhem na uložení kárného opatření, měl břemen.
by tedy být vázán vymezením skutku v kárném návrhu), že je to Kárný soud nemá za navrhovatele vymezovat
kárný navrhovatel, kdo nese břemeno tvrzení i břemeno důkazní a předmět řízení (skutek, pro který se navrhuje
že není úkolem kárného soudu mj. domýšlet za kárného zahájení kárného řízení), má však postupovat
navrhovatele, v čem má být spatřováno kárné provinění, a podle § 13 a provést předběžné šetření,
obstarávat nad rámec procesní aktivity kárného navrhovatele vyžaduje-li obsah návrhu na zahájení kárného
důkazy o vině kárně obviněného. Tato praxe ale není u všech řízení

předběžné

objasnění

některých

kárných senátů a ve všech případech jednotná, odkaz na přiměřené skutečností. V rámci předběžného šetření lze
použití trestního řádu může vést k opačným závěrům v tom např. zjistit další potřebné skutečnosti.
smyslu, že na kárné řízení se v plném rozsahu vztahuje zásada Pokud jde o procesní břemena, kárné řízení je
materiální pravdy a že kárný soud má vždy povinnost provádět ovládáno mj. zásadou materiální pravdy a
potřebné dokazování k objasnění skutkového stavu i nad rámec zásadou vyšetřovací. Je odpovědností kárného
důkazních návrhů stran. Navrhovaná novela dále posiluje některé soudu, zda je správně a úplně zjištěn skutkový
civilistické prvky řízení např. tím, že umožňuje upustit od stav.
dokazování skutečností, které strany označily za nesporné, což je Připomínka předkladatele se dotýká koncepce
jistě rozumné, základní charakter kárného řízení však i nadále kárného řízení, která však nemá být návrhem
ponechává blíže nedefinovaný.

měněna.

Není

Tato připomínka je doporučující.

připomínkového místa, že kárné řízení se má

Pozn.

podobat

civilnímu

přiléhavý
spornému

názor
řízení.

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. Předmětem kárného řízení totiž není právní
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým věc, která vyplývá z poměrů soukromého
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) práva (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
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legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
186.

Vyhověno jinak.

K bodu 13 (§ 9a)

odst. 2: Není žádný důvod k tomu, aby jiní kární navrhovatelé, Jiní kární navrhovatelé byli oprávněni podat
kteří byli rovněž oprávněni podat kárný návrh a nepodali ho, mohli odvolání již za právní úpravy účinné do 30. 9.
podat proti kárnému rozhodnutí prvního stupně odvolání a stát se 2008. Tento systém se má návrhem obnovit.
tak účastníky odvolacího řízení. Přitom ministr spravedlnosti má Oprávnění k podání odvolání umožňuje jiným
řadu jiných oprávnění (jako je kárná pravomoc nad všemi soudci, kárným navrhovatelům nebýt účastníky řízení
právo být vyrozuměn o kárném řízení, právo se jej zúčastnit, v prvním stupni a podat odvolání ve prospěch
doručuje se mu rozhodnutí). Není důvod (a důvodová zpráva jej nebo v neprospěch kárně obviněného na
ani neuvádí) proč by měl mít ministr spravedlnosti (tedy základě rozhodnutí soudu prvního stupně.
exekutiva) postavení plnohodnotného účastníka řízení.

Tímto řešením je podporována zásada procesní

Tato připomínka je doporučující.

ekonomie, kdy účastníkem řízení v prvním

Pozn.

stupni není více navrhovatelů.

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. Zároveň toto řešení umožňuje iniciovat soudní
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým přezkum rozhodnutí, které může být ovlivněno
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) např.

nedostatečnou

procesní

aktivitou

legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit navrhovatele. Dále toto řešení odpovídá
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 koncepci

existence

více

navrhovatelů

i

požadavku na to, aby navrhovatelem byl

legislativních pravidel vlády.

pokud možno ten navrhovatel, který má
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k žalovanému

skutku

i

k osobě

kárně

obviněného nejblíže (srov. rozhodnutí kárného
senátu ze dne 3. října 2013, č. j. 16 Kss
8/2013-45).
V případě, že by každý navrhovatel, který by
chtěl případně podat odvolání, musel být vždy
navrhovatelem již v řízení v prvním stupni (jak
požaduje připomínkové místo), museli by tito
navrhovatelé podávat též návrh, resp. museli
by se vždy připojovat k návrhu jiného
navrhovatele.
Takový požadavek je v rozporu s postavením
ministra spravedlnosti, který stojí v čele
ústředního orgánu státní správy soudů a správy
státního

zastupitelství.

Je

v rozporu

s postavením nejvyššího státního zástupce,
jehož úkolem zásadně nemá být účastenství
v jakémkoliv

kárném

řízení

s jakýmkoliv

státním zástupcem. Stejně tak postrádá smysl
nutit předsedu kárné komise nebo revizní
komise Exekutorské komory České republiky,
aby byli vždy navrhovatelem již v řízení
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v prvním stupni.
Řešení navržené předkladatelem umožňuje
navrhovatelům, u kterých je to žádoucí, aby do
řízení zasáhli (svým odvoláním) pouze tehdy,
pokud je k tomu důvod, aniž by museli vyvíjet
procesní aktivitu souběžně s navrhovatelem
v řízení v prvním stupni, který z hlediska
procesní racionality navrhovatelem být má.
Zároveň je takové řešení též méně zatěžující
pro kárný soud i kárně obviněného.
Mohou se však výjimečně vyskytnout případy,
kdy je procesně racionální, aby subjekt
oprávněný podat návrh na zahájení kárného
řízení nemusel vyčkávat až na rozhodnutí
soudu prvního stupně, aby mohl podat
odvolání a stát se tak účastníkem řízení.
Návrh proto bude upraven v tom smyslu, že
bude výslovně upraveno přistoupení k návrhu
a spojení věcí.
Zákon tedy bude výslovně pamatovat i na
situace, kdy je vhodnější, aby určitý subjekt,
který by v dalším průběhu řízení podal
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odvolání,

byť

nebyl

účastníkem

řízení

v prvním stupni, byl navrhovatelem již v řízení
v prvním stupni.
187.

Vyhověno.

§ 10

Není příliš zřejmé, proč i stávající znění tohoto ustanovení Návrh zákona změněn tak, aby se přiměřeně
odkazuje (alespoň dle poznámky pod čarou) pro postup v případě aplikoval trestní řád.
rozhodování o vyloučení člena kárného senátu, a to i na základě
podané námitky podjatosti, právě na § 8 s. ř. s., když se jinak
v kárném řízení přiměřeně uplatní trestní řád. Dále, pokud se už
má pro rozhodování o námitce podjatosti použít soudní řád
správní, není jasné, proč jen jeho § 8, a ne související ustanovení
(zejména § 64 s. ř. s.), což komplikuje případnou možnost
přiměřeného použití podrobnější úpravy posuzování námitek
podjatosti v občanském soudním řádu (k tomu viz kárné
rozhodnutí NSS ze dne 28. 11. 2018, čj. 13 Kss 6/2017-538, body
242 až 268). Současná praxe na NSS je taková, že i o námitkách
podjatosti vůči členům kárných senátů NSS rozhodují běžné
tříčlenné senáty NSS. V případě přijetí navrhované úpravy tedy
podle ní budou muset postupovat při rozhodování o námitkách
podjatosti proti členům prvostupňových kárných senátů i běžné
senáty NS.
Tato připomínka je doporučující.

120

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHMC6YEM)

Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
188.

Vyhověno.

K bodu 17 (§ 13)

k odst. 2: Nespatřujeme důvod, proč by musel kárný navrhovatel Návrh bude změněn ve smyslu připomínky.
podávat nový návrh na zahájení kárného řízení a nemohl jen v
rámci již probíhajícího řízení předložit návrh na schválení dohody
o vině a kárném opatření.
Tato připomínka je doporučující.
189.

Vyhověno.

K bodu 19 (§ 14)

k odst. 2: lhůtu kárně obviněnému k vyjádření, zda trvá na Návrh bude změněn ve smyslu připomínky.
projednání věci, by měl mít možnost stanovit předseda senátu, aniž
by k tomuto jednoduchému procesnímu úkonu musel svolávat celý
senát.
Tato připomínka je doporučující.
190.

Nevyhověno.

K bodu 20 (§ 14a, § 14b, § 14c)

Podmíněné zastavení řízení - tento způsob rozhodnutí je Předkladatel se rozhodnul nevyhovět z těchto
v rozporu s ústavní garancí nezávislosti soudce, která má i složku důvodů:
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jevovou (podobně jako u garance nestrannosti, resp. důvodů pro

-

jde o mírnější řešení a pro všechny

vyloučení soudce). Soudce se jako nezávislý musí stranám, resp.

zúčastněné méně zatěžující, přičemž

účastníkům i jevit. Tak jako není přípustné ustanovovat soudce

podmíněné

„na zkoušku“, nemůže existovat něco jako soudce v podmínce, ve

invazivní

zkušební době, závislé nejen na rozhodnutí toliko předsedy

konstatované porušení povinností a

kárného senátu při splnění v zákonně nedefinovaných podmínek a

uložení kárného opatření,

dodržování nedefinovaných omezení (§ 14c odst. 1), ale dokonce

-

cílem

zastavení
charakter

má
než

méně
soudem

zastavení

podmíněného

prodloužitelné bez zákonných kritérií jen předsedou kárného

pozitivní

senátu podle § 14c odst. 2. Nezávislost soudce, který se dopustil

obviněného, což ale naplňuje smysl

kárného deliktu, je již tak z povahy věci ohrožena (nejen, že jeho

kárného řízení (preventivní funkce),

postavení se stává závislým na aktivitě navrhovatele a rozhodnutí

-

působení

je

na

kárně

požadavek na řádný život a plnění

kárného senátu, ale kárné řízení také soudce odvádí od jeho

povinností

primárního poslání soustředit se na poskytování spravedlnosti

požadavek zasahující do nezávislosti

účastníkům a stranám), a účelem kárného řízení je mimo jiné tento

soudce,

stav co nejdříve odstranit a s konečnou platnosti vyřešit

-

nelze

považovat

za

i v trestním řízení vedeném proti soudci

(zastavením kárného řízení nebo zproštěním kárného obvinění,

je možné uplatnit podmíněné zastavení

anebo zjištěním viny a uložením kárného opatření). Prodlužování

trestního stíhání, což není vnímáno

řízení s nejistým výsledkem je v rozporu s tímto účelem kárného

jako

řízení. Je to jen zdánlivé zmírnění kárné represe, toliko zdánlivý

soudce.

„odklon“, ve skutečnosti může být takové rozhodnutí více
devastující pro soudcovu pověst, jeho právní jistotu i pro vnímání
justice veřejností.
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Navrhujeme uvedenou úpravu vypustit.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
191.

Nebude-li vyhověno našemu návrhu na vypuštění úpravy Vyhověno jinak.
podmíněného zastavení, navrhujeme úpravu doplnit o to, aby Návrh by neměl podmiňovat rozhodnutí o tom,
o osvědčení kárně obviněného po uplynutí zkušební doby že se kárně obviněný osvědčil, návrhem
rozhodoval předseda kárného senátu na návrh příslušného kárného navrhovatele, neboť v takovém případě by
navrhovatele (resp. předsedy soudu, u něhož daný soudce působí), rozhodnutí o kárně obviněném bylo závislé na
který by mu také k tomuto rozhodnutí dodal příslušné podklady.

aktivitě

Tato připomínka je doporučující.

obviněného by tak mohlo být závislé na

Pozn.

aktivitě exekutivy.

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. Návrh

navrhovatele.

bude

nicméně

Postavení

změněn

tak,

kárně

aby

Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým obsahoval výslovnou úpravu, podle které si
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) předseda senátu bude moci vyžádat informace
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit pro účely rozhodování o tom, zda se kárně
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 obviněný osvědčil.
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legislativních pravidel vlády.
192.

Není též zřejmé, kdo má o osvědčení rozhodovat, skončilo-li Vysvětleno.
danému kárnému senátu a tedy i jeho předsedovi mezitím funkční V případě podmíněného zastavení kárného
období. Má se v takovém případě postupovat dle § 7 odst. 3?

řízení

není

řízení

skončeno.

Řízení

je

Tato připomínka je doporučující.

skončeno až zastavením podle § 14c odst. 4,

Pozn.

případě skončeno poté, kdy řízení pokračuje

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. podle § 14c odst. 1 věta druhá. Postupovalo by
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým se tedy podle § 7 odst. 3 (v nové verzi
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) materiálu podle § 5u odst. 3).
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
193.

Nevyhověno.

K bodu 22 (§ 17)

k odst. 1: Stanovení veřejnosti kárného řízení je nadbytečné. Pravidlo, podle kterého je ústní jednání
Kárný soud je soudem ve smyslu čl. 6/1 Úmluvy a vztahují se tedy v kárném řízení veřejné, je výslovně uvedeno
na něj veškeré záruky spravedlivého procesu, tedy i veřejnost již nyní v platné právní úpravě (§ 17 odst. 6 z.
projednání věci. Uvedené ustanovení neuvádí, že jednat lze i v č. 7/2002 Sb.). Návrh na této skutečnosti
nepřítomnosti kárně obviněného, pokud s projednání věci ve své ničeho nemění. Pravidlo má být pouze nyní
nepřítomnosti souhlasí. V této situaci by podle doslovného textu obsaženo v § 17 odst. 1 z. č. 7/2002 Sb.
nebylo možné v jeho nepřítomnosti jednat, zatímco pokud nebude Jestliže je jednání veřejné, je tato skutečnost
s kárným senátem spolupracovat, možné to je. Možnost projednání výslovně vyjádřena v procesních řádech (např.
věci v nepřítomnosti kárně obviněného, pokud s tím souhlasí, by § 116 odst. 1 o. s. ř., § 2 odst. 10 tr. ř., § 49
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měla být do textu doplněna.

odst. 2 s. ř. s.). Je též možné, aby jednání

Tato připomínka je doporučující.

naopak bylo neveřejné, což je však též

Pozn.

výslovně stanoveno (např. § 251 odst. 1 věta

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. druhá z. ř. s.).
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým Čl. 6 odst. 1 Úmluvy sice veřejnost zásadně
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) vyžaduje, zároveň ovšem obsahuje určité
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit výjimky

(formulované

prostřednictvím

zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 obecných pojmů) z této zásady. Z čl. 6 odst. 1
legislativních pravidel vlády.

Úmluvy tedy bez dalšího nevyplývá, že
jednání je vždy veřejné.
Pokud by právní úprava kárného řízení v této
otázce mlčela, mohla by vzniknout výkladová
otázka, zda ústní jednání v kárném řízení je
veřejné. Takový důsledek ovšem není žádoucí.

194.

Vyhověno.

K bodu 25 (§ 17a)

Odst. (2) Předkladatel označuje za nedostatek současné právní Kárné řízení není civilním soudním řízením o
úpravy nemožnost provedení některých důkazů v kárném řízení, pracovněprávním sporu a nelze jej k němu
resp. nemožnost převzetí skutkových zjištění z nich vyplývajících. přirovnávat.
Navrhuje proto daný problém řešit tak, že v kárném řízení bude Argument, podle kterého bez dalšího lze užít
možné provést všechny důkazy, které opatřily orgány veřejné moci záznamu telekomunikačního provozu pouze
pro účely jimi vedených řízení. Tato navrhovaná právní úprava v trestním řízení, a to jen v omezeném okruhu
zahrnuje i záznam telekomunikačního provozu podle § 88 věcí, neodpovídá judikatuře NSS týkající se
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trestního řádu opatřený v rámci přípravného trestního řízení, resp. daňových

řízení.

Tato

judikatura,

a

to

všech důkazů opatřovaných v trestním řízení v kvalifikovaném rozhodnutí NSS ze dne 22. července 2009, č. j.
režimu, tedy na základě povolení nebo příkazu soudce nebo 1 Afs 19/2009-61, ze dne 30. ledna 2008, č. j.
státního

zástupce.

nesouhlasíme.

S užitím

Povahu

k pracovněprávnímu

sporu

odposlechů

kárného

v kárném

řízení

zvláštního

typu,

lze

řízení 2 Afs 24/2007-119, a ze dne 6. ledna 2009, č.

přirovnat j. 7 Afs 93/2007-82, citovaná na str. 35 až 37

podobě

jako ZZ RIA, důkaz odposlechy připouští i mimo

disciplinární řízení příslušníků ozbrojených sborů, vojáků, státních trestní řízení.
zaměstnanců apod. Je neproporcionální na řízení svou povahou Návrh bude upraven v tom smyslu, že nebude
blížící se pracovněprávnímu sporu užívat nástroje, které lze použít obsahovat pravidlo, podle kterého může
jen v trestním právu, a to ještě pro závažné trestné činy. Užití v kárném řízení sloužit za důkaz vše, co bylo
odposlechů představuje významný zásah do soukromí jedince, získáno orgánem veřejné moci pro jím vedené
který je vyhrazen trestnímu řízení s ohledem na význam, povahu a řízení.
závažnost tohoto řízení. Tento princip plně odpovídá zásadě ultima
ratio trestní represe. V případě, že by jednání kárně obviněného
skutečně představovalo vážný problém, má nastoupit trestní právo
a takové jednání je na místě řešit trestněprávně. V případě
připuštění užití odposlechů pro účely kárného řízení tak hrozí
reálná možnost zneužití takového postupu i kvůli nutnosti
respektování principu, podle něhož lze tak invazivní zásah do
soukromí jedince připustit jen v trestním řízení.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
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Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
195.

Vyhověno jinak.

K bodu 25 (§ 17b)

k odst. 1 písm. b): V tomto navrženém ustanovení se patrně Ustanovení

bude

používat

termín

nedopatřením objevuje v souvislosti s rozhodnutím o schválení „rozhodnutí“. Návrh bude upraven tak, aby
dohody o vině a kárném opatření výraz „rozsudek“. Pokud by jeho nepoužíval termíny „rozsudek“ ani „usnesení“,
použití bylo záměrné, pak je samozřejmě třeba všechna meritorní vždy půjde o „rozhodnutí“. Ze stejného
rozhodnutí kárných senátů v textu zákona označit jako rozsudek. důvodu bude upraven § 13a z. č. 7/2002 Sb.,
Užívání pojmů „rozsudek“ a „rozhodnutí“ je přitom nezbytné takže již nebude obsahovat termín „usnesení“
sjednotit v celém návrhu zákona. Měla by být užívána ale „rozhodnutí“.
standardní terminologie, že ve věci samé soud rozhoduje
rozsudkem. Jedná se o spor mezi účastníky řízení vedený před
soudy (dokonce nejvyššími), který může mít pro kárně obviněného
zcela zásadní důsledky. Ve věci samé je proto na místě užít
standardní formu rozhodnutí soudu předvídanou čl. 96 odst. 2
Ústavy, tedy rozsudek. Ostatně nyní užívaná forma „rozhodnutí“
je pro rozhodování soudu atypická. Navíc není rozlišeno, zda se
má použít jen pro rozhodnutí ve věci samé nebo i na procesní
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rozhodnutí.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
196.

k odst. 2: Jde možná jen o terminologickou nepřesnost, ale není Nevyhověno.
možné, aby si senát posoudil adekvátnost dohody o vině a trestu, Formulace je převzata z § 314q odst. 5 tr. ř.
neseznámí-li se se skutkovým stavem věci. S tím se může Senát dokazování neprovádí, dává se mu však
seznámit pouze tím, že provede důkazy. Pokud například možnost výslechu kárně obviněného a opatření
opatrovnický soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě poměrů si potřebných zjištění.
k nezl. dětem na dobu po rozvodu, také nejprve provede
dokazování (příjmy rodičů, stanovisko OSPOD, apod.). Navíc
provádí-li se v rámci tohoto řízení výslech kárně obviněného, jde
také o provádění důkazu. S tím ostatně souvisí i požadavek
vyplývající z § 19 odst. 4, dle kterého soud dohodu neschválí, je-li
nesprávná nebo nepřiměřená se zjištěným skutkovým stavem.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
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Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
197.

Nevyhověno.

K bodu 26 (§ 18)

k odst. 2: Dané ustanovení neupravuje pořadí hlasování. Doposud Návrh zákona, kterým se mění zák. o soudech
na základě subsidiární aplikace § 127 odst. 4 trestního řádu platilo, a

soudcích a

že přísedící hlasují před soudci. Toto ustanovení po navrhované předkladatelem

který

byl

do

též

předložen

meziresortního

novele nepočítá, s ohledem na zánik přísedících, s hlasováním připomínkového řízení, bude změněn tak, že
přísedících. Pokud má být pravidlo zachováno, je třeba, aby bylo institut přísedících nebude zrušen. Připomínka
do tohoto ustanovení vtěleno. Rovnost hlasů, zvláště v případě se tak stává bezpředmětnou.
sudého počtu členů senátu, může nastat nejen v otázce viny, ale
i v otázce uložení kárného opatření. Podrobnější úprava pravidel
hlasování je proto nezbytná.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
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zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
198.

Částečně vyhověno, částečně nevyhověno.

K bodu 28 (§ 19)

k odst. 3: Ačkoliv není navrhována novelizace daného ustanovení, Návrh bude upraven tak, aby je-li třeba provést
bylo by vhodné jej v rámci novely také změnit a to tak, že o výši další

šetření,

náhrady nákladů řízení může v samostatném usnesení rozhodnout obviněného

rozhodl

na

o

náhradu

nároku

kárně

nákladů

řízení

předseda senátu, tak jak je to obvyklé ve všech procesních samostatným rozhodnutím předseda senátu.
předpisech. Je zcela nepraktické, aby o takové otázce musel Pokud

jde

o

další

část

připomínky,

rozhodovat celý senát. Mělo by též být doplněno, že náklady řízení předkladatel uvádí, že důvod zastavení řízení
budou přiznány kárně obviněnému, i když bylo řízení zastaveno může být též ve sféře kárně obviněného
pro opožděnost návrhu, pro jeho zpětvzetí a též pro zánik (např. se

vzdá

funkce

soudce

v průběhu

odpovědnosti za kárné provinění [důvody uvedené v § 14 odst. 1 kárného řízení tak, aby přivodil zastavení
písm. a) a c)]. Není důvod, aby soudce nesl ze svého náklady řízení). Zánik kárně odpovědnosti může být
šikanózního

návrhu,

kde

si

kárný

navrhovatel

uvědomil též způsoben jinými skutečnostmi, které

neudržitelnost situace, či neuměl-li si řádně spočítat či ohlídat navrhovatel nemůže ovlivnit (např. úmrtí
lhůty.

kárně obviněného, zánik funkce v důsledku

Tato připomínka je doporučující.

skončení kalendářního roku, v němž kárně
obviněný dosáhnul 70 let). Dále je zde otázka
separace

nákladů.

Také

otázka

náhrady

nákladů v případě odsuzujícího rozsudku.
Pokud by tedy otázka náhrady nákladů řízení
měla být novelou řešena, bylo by třeba
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vycházet z východiska, že účastník řízení
nahrazuje náklady, které nedůvodně způsobil.
Je přitom míněn účastník řízení jakýkoliv, tedy
i kárně obviněný. Bylo by též třeba řešit výši
náhrady nákladů (bylo by třeba přikročit
k paušalizaci).
Otázka náhrady nákladů řízení však není
předmětem

novely,

který

byl

vymezen

konsenzuálně mj. se zástupci soudnictví vč.
připomínkového

místa.

Proto

tato

problematika není předmětem návrhu.
199.

k odst. 4: V navrženém ustanovení se objevuje v souvislosti Vyhověno jinak.
s neschválením

dohody

o vině

a

kárném

opatření

výraz Z. č. 7/2002 Sb. v platném znění používá

„usnesení“, ač takový typ rozhodnutí, ať již procesního nebo termín „usnesení“ v § 13a.
meritorního, tento zákon jinak vůbec nezmiňuje. V praxi je nadto Ustanovení § 19 odst. 4 bude používat termín
sporné, zda např. rozhodnutí o zastavení kárného řízení mají být „rozhodnutí“. Návrh bude upraven tak, aby
označována na základě přiměřeného použití trestního řádu právě nepoužíval termíny „rozsudek“ ani „usnesení“,
jako usnesení. Je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost vždy půjde o „rozhodnutí“. Ze stejného
správnému a jednotnému užívání terminologie „usnesení“, důvodu bude upraven § 13a z. č. 7/2002 Sb.,

200.

„rozhodnutí“ a „rozsudek“ a v tomto směru návrh upravit.

takže již nebude obsahovat termín „usnesení“

Tato připomínka je doporučující.

ale „rozhodnutí“.

V případě vrácení věci navrhovateli a následného podání nového Vyhověno.
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návrhu pro tentýž skutek dle tohoto ustanovení není domyšlena Návrh upraven tak, aby lhůty byly zachovány.
návaznost na běh lhůty pro podání kárného návrhu, resp. pro zánik
kárné odpovědnosti.
Tato připomínka je doporučující.
201.

Případné změny předložené dohody o vině a kárném opatření by Nevyhověno.
měly být možné učinit i ústně při jednání, jinak by se musel Návrh umožňuje přerušení i odročení jednání
uplatnit § 9 odst. 3 a kvůli i drobné změně by účastníci správně za účelem navržení nového znění dohody na

202.

měli sepsat nový návrh.

základě výhrad senátu. Ust. § 9 odst. 3 tedy

Tato připomínka je doporučující.

nemusí být při změnách dohody aplikován.

K bodu 30 (§ 21)

Částečně vyhověno.

Dle navrženého § 21 odst. 1 je odvolání přípustné proti každému Návrh bude upraven tak, aby odvolání bylo
rozhodnutí kárného senátu nebo dokonce i předsedy senátu přípustné proti odsuzujícímu a zprošťujícímu
s výjimkou případů uvedených v odst. 2 a 3. To bude mít v praxi rozhodnutí a proti rozhodnutí o návrhu na
za následek, že odvolání bude přípustné i do celé řady procesních obnovu kárného řízení. Bude též přípustné
rozhodnutí předsedy prvostupňového kárného senátu, což by v některých případech proti rozhodnutí o
zbytečně zatěžovalo odvolací kárné senáty a velmi komplikovalo a schválení dohody o vině a kárném opatření.
prodlužovalo postup v prvostupňovém kárném řízení. Odvolání by
mělo být v zásadě přípustné pouze do meritorních rozhodnutí
prvního stupně (tato problematika souvisí též s nejasným užíváním
výrazů „rozhodnutí“, „rozsudek“ a „usnesení“).
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
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Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
203.

Navrhované

ustanovení

ani

ustanovení

následující

vůbec Nevyhověno.

neupravují, u kterého kárného soudu se odvolání podává, jak Právní úprava je převzata ze znění účinného
naložit s nepřípustným odvoláním nebo s odvoláním podaným do 30. září 2008. Při řešení otázek uvedených
neoprávněnou osobou, ani který kárný soud má takové rozhodnutí v připomínce

se

tedy

bude

postupovat

(patrně o zastavení odvolacího řízení) vydat, a nejsou stanoveny v intencích § 25 z. č. 7/2002 Sb. přiměřeně
ani náležitosti odvolání ani řešena možnost jeho doplňování podle tr. ř.
v průběhu odvolacího řízení, ani otázka, do jaké míry je odvolací
soud vázán odvolacími námitkami.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
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204.

Nevyhověno.

K bodu 31 (§ 21a)

Není důvod pro to, aby byl ministr spravedlnosti privilegovaným (k vypořádání viz výše vypořádání připomínky
odvolatelem a mohl podat odvolání (na rozdíl od jiných č. 186)
navrhovatelů) i v případě, kdy není navrhovatelem, a to vždy.
Tato připomínka je doporučující.
205.

Vyhověno.

K bodu 31 (§ 21b)

Jak vyplývá i z důvodové zprávy, má jít o možnost podat odvolání Ustanovení spojena.
v neprospěch kárně obviněného, protože možnost podat odvolání v
jeho prospěch je pro stejný okruh osob již upravena v § 21a.
Vzhledem k tomu, že jsou okruhy oprávněných podat odvolání ve
prospěch i neprospěch stejné, bylo by vhodnější obě ustanovení
spojit a uvést, že odvolání může být všemi osobami podáno ve
prospěch i v neprospěch kárně obviněného.
Tato připomínka je doporučující
206.

Částečně vyhověno.

K bodu 31 (§ 21c)

Pro odvolací řízení není zavedeno žádné omezení ohledně Do návrhu byla převzata právní úprava ze
skutkových a právních novot. Měla by být zavedena alespoň znění

z.

č.

omezená koncentrace pro odvolací řízení. Smyslem úpravy by neumožňoval,

7/2002
aby

Sb.

odvolací

Návrh
soud

tedy
byl

mělo být, aby odvolací soud primárně přezkoumával skutkové a v neomezeném rozsahu nalézacím soudem.
právní závěry soudu prvního stupně, nikoli, aby mohl být v Srov. k tomu, pokud jde o analogickou
neomezeném rozsahu soudem nalézacím, byť by se nejednalo aplikaci § 259 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. ř.
o natolik přísnou koncentraci, jako je tomu ve správním rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Skno
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soudnictví. Inspirací by mohl být například § 205a o. s. ř. Pokud 2/2008.
by však měl mít kárný senát druhého stupně pravomoc sám Návrh bude upraven v tom smyslu, že novoty
rozhodnout o vině a trestu, je nutno zavést neúplnou apelaci, tj. v odvolacím řízení budou omezeny: bude
zákaz novot. V opačném případě se celý smysl dvoustupňového možné uplatnit pouze nové skutečnosti a
řízení ztrácí, kárné řízení se ještě více prodlouží. I v případě důkazy ve věci samé, které nemohly být
neúplné apelace by měla existovat možnost vrátit věc soudu uplatněny v řízení před soudem prvního
prvního stupně.

stupně, půjde o skutečnosti a důkazy, jejichž

Tato připomínka je doporučující.

neuplatnění účastník řízení nezavinil, protože

Pozn.

např. tyto skutečnosti nastaly později, účastník

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. řízení o nich nemohl vědět apod. Tato omezení
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým se však neuplatní v případě odvolatele, který
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) nebyl účastníkem řízení v prvním stupni.
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
207.

V odvolacím řízení by neměla být dána povinnost konat ústní Nevyhověno.
jednání. Odvolací soud by měl mít možnost rozhodovat zpravidla Byla převzata právní úprava z. č. 7/2002 Sb.
bez jednání s tím, že považuje-li to za vhodné nebo provádí-li ve znění účinném do 30. září 2008, která
dokazování, nařídí k projednání odvolání jednání.

umožňovala rozhodování bez ústního jednání,

Tato připomínka je doporučující.

k tomu srov. rozhodnutí NS sp. zn. 1 Skno

Pozn.

2/2002, 1 Skno 1/2003, 2 Skno 4/2006, 1 Skno

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. 21/2008.
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Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
208.

Dle návrhu v případě kasace napadeného rozhodnutí odvolací soud Vyhověno.
nerozhodne a nevrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, Do návrhu byla převzata právní úprava ze
ale je povinen sám meritorně rozhodnout. Rozhodnutí odvolacího znění

z.

č.

7/2002

Sb.

Návrh

tedy

soudu je konečné a nelze jej napadnou řádnými opravnými neumožňoval, aby odvolací soud porušil
prostředky. Tímto se podle důvodové zprávy sleduje zájem na zásadu dvojinstačnosti. Srov. k tomu, pokud
procesní ekonomii. De facto se tím však popírá dvojinstančnost jde o analogickou aplikaci § 259 odst. 1, odst.
kárného řízení. Ani v trestním řízení takový postup není možný, 5 písm. a) tr. ř. rozhodnutí Nejvyššího soudu
naopak je upraven absolutní zákaz odsoudit ve druhém stupni sp. zn. 2 Skno 2/2008.
toho, kdo byl v prvním stupni zproštěn [§ 259 odst. 5 písm. a) Návrh bude upraven tak, aby byl výše uvedený
trestního řádu], který navrhovaná úprava zcela ignoruje. Není důsledek více zřejmý.
vhodné, aby odvolací kárný senát nemohl ani v případě
nedostatečného zjištění skutkového stavu prvostupňovým kárným
senátem věc zrušit a vrátit prvostupňovému kárnému senátu
k novému projednání a rozhodnutí. Odvolací kárné senáty by
podle návrhu musely tam, kde prvostupňové kárné senáty
neprovedly ve věci dostatečné dokazování, za ně „dodělávat“
jejich práci.
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Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
209.

K bodu 33 (§ 22)

Vyhověno.

Právní úprava obnovy kárného řízení je i ve stávajícím znění velmi Právní

úprava

již

dříve

dvojinstančnost

kusá a přináší v praxi řadu obtíží, neboť přiměřené použití úpravy upravovala, a to ve znění účinném do 30. 9.
obnovy řízení v trestním řádu v mnoha ohledech není možné, mj. 2008. Podrobná výslovná úprava obnovy
proto, že trestní řád, z pohledu trestního řízení logicky, na rozdíl kárného řízení nemá být předmětem novely.
od úpravy obnovy kárného řízení, žádnou lhůtu pro podání návrhu Návrh bude upraven v tom smyslu, že bude
na obnovu řízení ve prospěch obviněného nestanoví. Naproti tomu obsahovat výslovné pravidlo, ze kterého bude
§ 22 zákona č. 7/2002 Sb. stanoví tříletou lhůtu, ale už např. vyplývat, že rozsah návrhu na obnovu lze
neřeší, jak posuzovat, je-li kárně obviněným návrh na obnovu měnit jen do uplynutí tří let od právní moci
podán před uplynutím uvedené lhůty, její důvody jsou však rozhodnutí senátu podle § 19 odst. 1, nicméně
doplněny či podstatně rozšířeny až po jejím uplynutí. Schází zde návrh na obnovu řízení lze odůvodnit i
tedy mj. ustanovení obdobné § 232 odst. 2 o. s. ř. (k tomu viz dodatečně, tedy i po uplynutí tří let od právní
kárné rozhodnutí NSS ze dne 25. 4. 2018, čj. 13 Kss 2/2018-230).
Tato připomínka je doporučující.
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Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
210.

Dané ustanovení navíc nepřesně označuje osoby oprávněné podat Vyhověno.
návrh na obnovu, neboť takové právo jistě mají i ti, kdo byli právě Návrh upraven ve smyslu připomínky.
pravomocným rozhodnutím, proti němuž návrh na obnovu
směřuje, zbaveni funkce soudce, státního zástupce atd.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.

211.

Navržené znění § 22 ani nereaguje na ostatní změny navrhované Nevyhověno.
novelou, není tedy např. opět jasné, u kterého kárného soudu se Právní

úprava

již

dříve

dvojinstančnost

má návrh na obnovu podávat, kdo o něm má rozhodovat, kdo upravovala, a to ve znění účinném do 30. 9.
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případně povede obnovené řízení atd.

2008. Již dříve tedy byl § 22 aplikován, aniž

Tato připomínka je doporučující.

by

Pozn.

uvedených v připomínce.

obsahoval

výslovnou

úpravu

otázek

Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní. Při řešení otázek uvedených v připomínce, se
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým postupuje v intencích § 25 z. č. 7/2002 Sb.
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h) přiměřeně podle trestního řádu.
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit Návrh na obnovu se podává u kárného soudu,
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6 který ve věci rozhodl v prvním stupni a tento
soud též o návrhu na obnovu řízení rozhoduje,

legislativních pravidel vlády.

srov. § 281 odst. 2 tr. ř. Ust. § 281 odst. 1 tr. ř.
se týká návrhu na obnovu trestního řízení,
které skončilo v přípravném trestním řízení.
Žádné

přípravné

kárné

řízení

ovšem

neexistuje, takže § 281 odst. 1 tr. ř. není
aplikovatelný ani přiměřeně. Ust. § 281 odst. 3
tr. ř. se týká návrhu na obnovu trestního řízení,
které bylo v prvním stupni vedeno okresním
soudem, nicméně podle nových skutečností,
které vyšly najevo, šlo o trestný čin náležející
do

příslušnosti

krajského

soudu.

Toto

ustanovení se tedy týká situace, kdy sice
rozhodoval v prvním stupni okresní soud, jde
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však o věc náležející do příslušnosti krajského
soudu. V kárném právu však není věcně
příslušných více článků soustavu soudů (a to
ani dle návrhu zákona), takže § 281 odst. 3 tr.
ř. není aplikovatelný ani přiměřeně.
V obnoveném řízení rozhoduje soud, který
povolil obnovu řízení, srov. § 288 odst. 2 tr. ř.
Ust. § 288 odst. 1 tr. ř. se týká obnoveného
trestního

řízení,

které

původně

skončilo

v přípravném řízení. Žádné přípravné kárné
řízení však neexistuje, takže § 288 odst. 1 tr. ř.
není aplikovatelný ani přiměřeně.
Pokud jde o obsazení soudu, též v tomto
případě se přiměřeně aplikuje trestní řád, a to
za podmínek stanovených v § 25 z. č. 7/2002
Sb., stejný senát tedy rozhoduje o návrhu na
obnovu řízení i v případném obnoveném
řízení, srov. § 30 tr. ř. Pokud by trestní řád
stanovoval, že má rozhodovat jiný senát,
rozhodoval by jiný senát i v kárném řízení.
212.

K bodům 34 a 35 (§ 26)

Nevyhověno.

Ustanovení pro účely vedení řízení o způsobilosti soudce nebo Jde o připomínku, která dalece přesahuje
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státního zástupce vykonávat svou funkci pouze odkazuje na předmět

novely,

který

byl

vymezen

přiměřené použití úpravy kárného řízení a tedy i „přiměřeně konsensuálně mj. se zástupci soudnictví.
přiměřené“ použití trestního řádu, ačkoliv se vůbec nejedná o
řízení o jakémkoliv deliktu (zvláště, je-li navrhováno vyslovení
nezpůsobilosti k výkonu funkce ze zdravotních důvodů), a tedy
minimálně

toto

propracovanou

řízení
procesní

by

mělo

úpravu

mít

vlastní,

s případným

dostatečně

odkazem

na

přiměřené použití občanského soudního řádu (k tomu viz např.
rozhodnutí kárného senátu NSS ze dne 18. 6. 2014, čj. 13 Kss
12/2013-78).
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
213.

Vyhověno.

K bodu 1 (§ 88a)

Návrh nahrazuje dosavadní institut formální výtky upozorněním Dosavadní

právní

úprava

výtky

nebude

na spáchání méně závažného kárného provinění a tedy na možnost nahrazena právní úpravou upozornění na
podání kárného návrhu. Výtka může být dle stávající úpravy možnost podání návrhu na zahájení kárného

141

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHMC6YEM)

soudci uložena za drobná pochybení, jichž se dopustil ať již při řízení. Návrh zákona bude v tomto smyslu
výkonu své funkce či mimo ni, nemusí se tedy nutně jednat o čin, upraven.
který naplňuje veškeré znaky kárného provinění, včetně jeho
minimální závažnosti. Tento institut slouží jako důležitý nástroj
k tomu, aby kárné senáty nebyly zbytečně zahlceny množstvím
bagatelních kárných věcí, a je podstatným stavebním kamenem
v kárné judikatuře, pokud jde o uplatňování zásady subsidiarity
kárného postihu. Není jasné, co předkladatel shledává na tomto
modelu špatného, ani proč je třeba jej nahradit modelem „jednou
upozorním a pak už žaluji, a to i zpětně“. Přitom dle judikatorních
závěrů, pocházejících ještě z doby před přechodem kárné
pravomoci na NSS, vytváří výtka dle § 88a zákona č. 6/2002 Sb.
překážku věci rozhodnuté - ovšem pouze pro skutek, za nějž byla
udělena. Druhou stranou mince tohoto přístupu kárných senátů je
to, že udělení výtky (nedošlo-li již při analogickém použití § 24
zákona č. 7/2002 Sb. k jejímu zahlazení), zvláště za typově
obdobný skutek, jako je ten, v němž je kárným senátem následně
shledáno kárné provinění, je běžně považováno při ukládání
kárného opatření za přitěžující okolnost.
Soudce či státního zástupce nadto nelze udržovat v nejistotě, zda
jeho pochybení, na které již byl kvalifikovaně a důrazně
upozorněn s hrozbou podání kárného návrhu při opakovaných
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závadách v jeho práci, nakonec přec jen nebude řešeno v kárném
řízení spolu s jeho nově zjištěnými pochybeními. Není též zřejmé,
co má být „méně závažným kárným proviněním“. Určitý skutek
buď kárným proviněním je, nebo jím není; nic mezi tím. Pokud jde
o drobný poklesek, který nedosahuje intenzity kárného provinění,
nelze za něj soudce stíhat. Pokud této intenzity dosahuje, musí být
na principu legality podán kárný návrh. Domníváme se, že nic
nebrání tomu, aby zůstal § 88a zachován ve stávající podobě.
Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
legislativních pravidel vlády.
214.

Vyhověno.

K bodu 5 (§ 100)

Nově je stanoveno, že doplatek platu u soudce dočasně Návrh zákona bude upraven ve smyslu
zproštěného výkonu funkce, nedostane (mj.) ten soudce, který připomínky.
bude pravomocně odsouzen pro kárné provinění. Tzn. pro jakékoli Pokud jde o počet případů, kterých se tato
kárné provinění. Soudce bude tedy postaven mimo službu, pro úprava týká, předkladatel v kapitole 1.2 ZZ
stejný skutek posléze dostane důtku, ale to, že bral po řadu měsíců RIA o definici problému popsal četnost
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jen 50 % platu, už tak zůstane. Nelze přitom spoléhat na to, že výskytu daného problému (str. 21 ZZ RIA).
v případě postavení soudce mimo službu z důvodu kárného návrhu Dále v kapitole 3.2 a 3.3 ZZ RIA popsal
je tento postup pod kontrolou kárného soudu. Ten rozhoduje na dopady (ekonomické a jiné) – pro účely tohoto
základě pouhých indicií (věc je na počátku) a ve velmi krátké popisu musel též zohlednit četnost výskytu
lhůtě. Výše nastíněný případ tedy není jen hypotetickou daného problému (str. 73 a 76). Tvrzení
konstrukcí, meritorní posouzení věci se často vyvine zcela jinak, připomínkového místa (přičemž toto tvrzení je
než jak to zpočátku vypadalo. Za pozornost přitom stojí formulováno

jako

domněnka),

že

podle

odůvodnění této nové úpravy v dokumentu RIA, že takových předkladatele je v pořádku právní úprava,
případů bude stejně jen málo. Je nepřijatelné, chce-li se tím říci, že jestliže nedojde k masovému porušování práv,
pokud nedojde k masovému porušování práv, je taková úprava je nepodložené a z materiálu předloženého
v pořádku.

předkladatelem nevyplývá.

Tato připomínka je doporučující.
215.

K bodu 7 (§ 117b)

Nevyhověno.

Odkazuje se na připomínku k novelizačnímu bodu 25 novely Návrh bude upraven tak, aby navrhovanou
zákona č. 7/2002 Sb.

právní úpravu neobsahoval.

Tato připomínka je doporučující.
Pozn.
Připomínkové místo označilo tuto připomínku za zásadní.
Vzhledem k okolnosti, že připomínkové místo není připomínkovým
místem uvedeným v čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), g) nebo h)
legislativních pravidel vlády, připomínkové místo nemůže uplatnit
zásadní připomínky, srov. čl. 5 odst. 7 ve spojení s čl. 8 odst. 6
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legislativních pravidel vlády.
216.

Nejvyšší

Obecné připomínky

Nevyhověno.

státní

Navržená novela si klade za cíl změnit dosavadní zákonnou

zastupitelství

úpravu kárného řízení tak rozsáhle a zejména tak zásadním
způsobem, že fakticky nejde o pouhou změnu zákona, ale o zcela
jiné pojetí kárného řízení. Podle našeho názoru by tedy spíše bylo
namístě připravit kompletní návrh nového zákona, nikoli jen
novely zákona dosud platného. Výsledkem takového řešení může
být zákon, jenž na rozdíl od nynějšího návrhu novely nebude příliš
složitý a nadbytečně podrobný a v důsledku toho i přehlednější a
tím také srozumitelnější. Toto je však věci předkladatele.
Tato připomínka je doporučující.

217.

Podle nově navrženého § 9 odst. 3 písm. f) má sjednaná dohoda o Vyhověno.
vině a kárném opatření obsahovat také rozsah a způsob úhrady Právní úprava je zamýšlena tak, že v případě
regresní úhrady. Regresní úhradu však může stát požadovat po dohody o vině a kárném opatření i v případě
soudci nebo státním zástupci pouze tehdy, pokud byla vina soudce podmíněného zastavení kárného řízení má být
nebo státního zástupce zjištěna v kárném nebo trestním řízení nejprve zjištěno, zda se stát domáhá –
(§ 17 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.). Je-li výslovně stanovena v případě, že bude dohoda schválena nebo
podmínka, za jejíhož splnění stát úhradu požadovat může, a jestliže bude řízení podmíněně zastaveno –
contrario lze dovodit, že bez splnění této podmínky úhradu zaplacení regresní úhrady ve smyslu z. č.
požadovat nesmí. Za „zjištění viny“ dle citovaného ustanovení lze 82/1998 Sb.
přitom sotva považovat sjednanou dohodu. Pojmově může být Pokud ano, je regresní úhrada zahrnuta do
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zjištění viny obsahem pravomocného rozhodnutí příslušného dohody nebo do rozhodnutí o podmíněném
orgánu o vině, nestanoví-li zákon jinak. To však doprovodná zastavení.
novela zákona č. 82/1998 Sb. (čl. IX návrhu zákona) stanoví Následně, tedy po schválení dohody nebo po
z obou těchto nově navržených institutů kárného řízení jen pro podmíněném zastavení, stát může náhrada
podmíněné zastavení kárného řízení a jinak tomu patrně ani být „požadovat“ ve smyslu z. č. 82/1998 Sb.
Návrh zákona tedy bude formulačně upraven.

nemůže.
I přes záměr takto novelizovat zákon č. 82/1998 Sb. je otázka
regresní

náhrady

podobně

problematická

i

v podmínkách

stanovených nově navrženým § 14a. Podle odstavce 1 náleží mezi
předpoklady rozhodnutí senátu závazek kárně obviněného uhradit
státu regresní náhradu, pokud stát požaduje její uhrazení. Podle §
14b odst. 2 se za předpokladu předchozího závazku kárně
obviněnému uloží povinnost zmíněné úhrady.
Jak výše vysvětleno, dokud není kárné řízení podmíněně
zastaveno, čímž je nutno rozumět pravomocné rozhodnutí, stát
regresní náhradu požadovat nesmí. Jestliže by se tedy kárně
obviněný zavazoval uhradit státu regresní úhradu, zavazoval by se
k plnění, které po něm stát (ještě) požadovat nesmí, možná ani
nebude a jehož případná výše s největší pravděpodobností ještě ani
nebude známa. I výrok rozhodnutí podle § 14b odst. 2 by státnímu
zástupci ukládal splnění povinnosti, která mu v době rozhodování
senátu ještě nemohla vzniknout, která možná ani nevznikne a jejíž
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konkrétní rozsah ještě není znám.
Tato připomínka je doporučující.
218.

Problematickými se jeví i některé další předpoklady, jež musí být Vysvětleno.
splněny pro podmíněné zastavení řízení podle § 14a odst. 2. Podmínky podle § 14b odst. 2 písm. a) až c)
Zejména proto, že zcela bezvýjimečně musí být splněny všechny, nemusejí být splněny kumulativně. Postačuje
bez přihlédnutí ke konkrétnímu jednání považovaného za kárné splnění alespoň jedné z nich. Pokud tedy není
provinění.

Předpoklad

„Je-li

to

odůvodněno

povahou

a splněna podmínka podle písm. a) nebo b),

závažností...“ v návětí odstavce 2 se vztahuje k základní úvaze postačuje splnění podmínky podle písm. c).
senátu o možnosti kárné řízení podmíněně zastavit, z dikce tohoto
ustanovení však nelze dovodit, že by je bylo možné vztáhnout i na
hodnocení podmínek stanovených pod písmeny a) až c). Ty
představující až následující, samostatný okruh podmínek, které
musí být také splněny.
Podmínka stanovená pod písmenem a) může být totiž sotva
splnitelná tehdy, je-li kárné provinění spatřováno v nedodržení
lhůt nebo jiném druhu průtahů při vyřizování (rozhodování) věcí,
jejichž příčinou je prostě to, že státní zástupce nebo soudce práci
nestíhal, aniž by přitom nějakým způsobem marnil čas. Kárně
obviněný se v takovém případě nemá čeho zdržet.
Rovněž podmínka stanovená pod písmenem b) nemusí být podle
okolností případu splnitelná. Typicky například v případech tzv.
„přesezených vazeb“, kdy kárně obviněný přehlédl, často i
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v důsledku pracovního zatížení, uplynutí zákonné lhůty, a i když
svoje pochybení sám zjistil a v souladu se zákonem na ně
reagoval, k porušení zákona již došlo. Těžko však nalézt
povinnost, k jejímuž splnění by se měl kárně obviněný zavázat.
Snad jen, že si bude dávat větší pozor, ale takto obecné vymezení
patrně neodpovídá smyslu citovaného ustanovení.
Tato připomínka je doporučující.
219.

Čl. I bod 31 (§ 21a až 21c)

Vyhověno.

V nově navrženém § 21b odst. 2 a 3 jsou patrně nedopatřením Ustanovení sloučena.
uvedena slova „ve prospěch“, ačkoli zjevným účelem citovaného
paragrafu

je

stanovit,

kdo

je

oprávněn

podat

odvolání

v neprospěch kárně obviněného. Odvolání podaného ve prospěch
kárně obviněného se týká § 21a.
Dáváme však k úvaze sloučit předmětnou úpravu do § 21a a § 21b
z návrhu zákona vypustit. Lze to provést například tak, že v § 21a
odst. 1 až 3 budou za slovo „prospěch“ vždy vložena slova „nebo
neprospěch“.
Tato připomínka je doporučující.
220.

V nově navrženém § 21c odst. 3 dáváme k úvaze nahradit Nevyhověno.
dosavadní znění přesnější formulací po vzoru § 265n trestního Návrh byl převzat z § 21 odst. 4 z. č. 7/2002
řádu: „Proti rozhodnutí o odvolání není s výjimkou obnovy řízení Sb. ve znění účinném do 30. 9. 2008.
opravný prostředek přípustný.“

Interpretační problémy spojené s tímto zněním
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221.

Tato připomínka je doporučující.

nebyly zaznamenány.

Čl. III bod 1 (§ 88a odst. 2)

Vyhověno.

Z hlediska právní jistoty není podle našeho názoru přijatelné, aby Navrhovaná úprava upozornění na možnost
nově navržený § 88a odst. 2 pro futuro zrušil subjektivní lhůtu podání návrhu na zahájení kárného řízení
k podání návrhu na zahájení kárného řízení. Taková úprava může nebude v návrhu zákona obsažena.
svádět i k účelovým nebo šikanózním postupům ze strany kárných
navrhovatelů a v konečném důsledku i ohrozit nezávislost
konkrétního soudce. Nelze přitom ztrácet ze zřetele, že se zde stále
jedná o méně závažná provinění. Není tedy ani logické, že při
závažnějším provinění je subjektivní lhůtu k podání návrhu na
zahájení kárného řízení nutno dodržet vždy, zatímco při méně
závažném je možné ji zmíněným upozorněním odbourat. Podle
našeho názoru lze uvažovat pouze o takové zákonné úpravě, podle
níž by od upozornění podle § 88a odst. 1 započal běh nové
subjektivní lhůty k podání návrhu na zahájení kárného řízení pro
méně závažné provinění, jež bylo předmětem upozornění.
Tato připomínka je doporučující.
222.

Notářská

Bez připomínek.

komora České
republiky
223.

Soudcovská

Obecné připomínky

Nevyhověno.

unie České

Soudcovská unie již ve stadiu příprav novely tohoto zákona Prameny, na základě kterých předkladatel
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republiky, z.

poukazovala na to, že nebyla provedena dostatečně spolehlivá provedl posouzení dopadů regulace, jsou

s.

analýza

dosavadního

stavu

kárného

řízení,

tj.

nebylo popsány v ZZ RIA.

vyhodnoceno, co ve stávající úpravě i praxi kárného řízení činí Návrh je založen mj. na stanovisku justiční
potíže a co je naopak nevyvolává. Z tohoto důvodu je podle šestky,

která

Soudcovské unie navrhovaná úprava nedostatečně promyšlená, dvoustupňovosti
založená na povrchních a neověřených informacích, nepředcházelo příslušnosti),

vyjádřila
(vč.

podporu

úpravy

zpochybnila

soudní

laický

prvek

jí dostatečné zvážení všech důsledků navrhovaných změn. Návrhu (přísedící) vč. poznatku, že laický prvek vede
zásadní změny v podobě zavedení dvoustupňového kárného řízení ke zmirňování kárného postihu, podpořila
předcházela konference na NSS v květnu 2018, kde byly zavedení odklonů atd.
předneseny příspěvky s vybranými problémy na základě úvahy Přípravě návrhu předcházela debata odborné
přednášejících, diskuse o nich byla omezená. Dotazníkového veřejnosti za účasti připomínkového místa,
šetření NSS, které proběhlo před konferencí, se zúčastnil malý které nevystupovalo proti přípravě novely.
počet respondentů, z nichž naprostá většina byli kární žalobci. Akce pořádané NSS se účastnili zástupci
Zcela chybí údaje od soudců. Před sepsáním textu novely proběhlo odborné veřejnosti vč. soudců, advokátů
dále pouze jedno setkání představitelů justice v lednu 2019, na akademické obce atd. Na akci bylo dle sdělení
kterém bylo poprvé představeno navržené uspořádání kárných NSS účastno více než 100 osob a „Účastníci
senátů v prvním a druhém stupni, a to jako jedna z možností, dále hodnotili celou akci velmi pozitivně, protože
se o ní již nediskutovalo. Nejsou k dispozici podklady s poskytla prostor pro získání velkého množství
objektivním rozborem údajů o průběhu kárného řízení a výsledků odborných

informací,

názorů

i

postřehů

rozhodování kárných senátů (analytické oddělení Nejvyššího s kárnou agendou souvisejících, a velmi
správního soudu údaje z kárných řízení spolehlivě shromažďuje, kvitovali i otevřenost s jakou se diskutovalo.“
(viz

logicky však nehodnotí!).
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Je zřejmé, že jednostupňový systém kárného řízení činí určité http://www.nssoud.cz/Seminar-na-temapotíže, nicméně, jak předkladatel ostatně konstatuje v důvodové karnych-rizeni-ve-vecech-soudcu-a-statnichzprávě, není protiústavní. Časový tlak na přijetí rychlé změny tedy zastupcu-nabidl-pestrou-paletu-informaci-anení opodstatněný. Bez podrobné analýzy důsledků navrhovaných nazoru/art/21569?tre_id=135).
změn není jasné, jaký vliv budou mít na rychlost, kvalitu a Této akci předcházelo dotazníkové šetření
přesvědčivost kárného řízení. Za těchto okolností je přijetí nové provedené NSS. Bylo vyhodnocováno přes
úpravy spojeno s vysoce pravděpodobným rizikem, že systém 100 dotazníků vč. dotazníků od soudců
kárného řízení a tím i soudnictví oslabí namísto zefektivní.

(vzhledem k okolnosti, že kárných řízení jsou

Soudcovská unie z uvedených důvodů navrhuje změny kárného ročně řádově desítky a jde o agendu sice
řízení nepředkládat do legislativního procesu, nechat vypracovat významnou nicméně málo rozsáhlou, nelze
potřebné analýzy a poté pokračovat v diskusi.

takový

počet

Tato připomínka je doporučující.

neúspěch).

respondentů

hodnotit

jako

Na výše uvedené navázal předkladatel kulatým
stolem, který proběhl dne 14. 1. 2019
(účastnilo se ho též připomínkové místo) a na
kterém se mj. diskutovalo o složení kárných
senátů.
Předkladatel nabízel účastníkům kulatého
stolu, že jim budou nejprve zaslány teze,
určena lhůta k vyjádření a následně se
případně znovu bude konat další akce, na které
bude
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účastníci kulatého stolu odmítli a výslovně
požádali rovnou o paragrafové znění.
Analytické oddělení NSS neodpovídá za
přípravu legislativy.
Jednostupňovost

je

odbornou

veřejností

považována za největší vadu právní úpravy
kárného řízení, což spolehlivě vyplynulo
z posouzení dopadů regulace.
224.

K § 14a a násl. navrhovaného znění z. č. 7/2002 Sb. Nevyhověno.
(podmíněné zastavení kárného řízení)

Účelem podmíněného zastavení je ovlivnit

Vzhledem k zaujatému stanovisku Soudcovská unie neformuluje chování soudce, a to žádoucím způsobem.
konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením. Důrazně se Soudce má být podmíněným zastavením nucen
však ohrazuje proti zakotvení možnosti podmíněného zastavení k řádnému výkonu funkce soudce. V tomto
kárného řízení ve věcech soudců, neboť takové rozhodnutí by bylo nelze spatřovat protiústavnost.
zjevně v rozporu s ústavním požadavkem nezávislosti soudce. Podmínky jsou formulovány tak, aby kárný
Funkci soudce nelze nijak podmiňovat a stanovovat mu zkušební soud mohl zohlednit všechny okolnosti daného
dobu k osvědčení (zvláště při jeho nejasně formulovaných případu. Formulace jsou přitom obdobou
podmínkách). Soudce v takovém podmíněném postavení by právní úpravy obsažené v tr. řádu.
nemohl budit důvěru veřejnosti a účastníků řízení. Institut
podmíněného zastavení řízení, který má své opodstatnění
v trestním řízení, je z uvedených důvodů do kárného řízení ve
věcech soudců nepřenosný.
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Tato připomínka je doporučující.
225.

Unie státních

I. Obecná připomínka k návrhu:

zástupců

Obecné základy změny kárného řízení lze přivítat. Předkladatel by Výslovná právní úprava má napomoci snazší

České

měl zvážit, zda by nebylo mnohem jednodušší některé instituty aplikaci.

republiky, z.

upravit prostým odkazem na obdobné nebo přiměřené použití

s.

trestního řádu, který by se již za současné úpravy měl přiměřeně

Nevyhověno.

aplikovat.
Tato připomínka je doporučující.
226.

II. Připomínky konkrétní:

Vyhověno.

1) Připomínka k části první bodu 31.:

Návrh bude upraven tak, že § 21a bude

Navrhované ustanovení § 21b v odstavcích 2 a 3 je kopií upravovat oprávnění k podání odvolání ve
ustanovení § 21a odst. 2 a 3, ačkoli smyslem zjevně bylo prospěch i v neprospěch kárně obviněného.
zakotvení oprávnění k podání odvolání v neprospěch, jak o tom
svědčí navrhovaná úprava v odstavci 1.
Tato připomínka je doporučující.
227.

V ustanovení § 21c odst. 3 navrhujeme po vzoru § 265n trestního Nevyhověno.
řádu přesnější formulaci: „Proti rozhodnutí o odvolání není Do § 21c odst. 3 (v nové verzi materiálu § 21b
s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný“.

odst. 3) je převzato znění § 21 odst. 4 z. č.

Tato připomínka je doporučující.

7/2002 Sb. účinné do 30. 9. 2008. Interpretační
problémy nebyly v souvislosti s tímto zněním
zaznamenány.

228.

2) Připomínka k části druhé bodu 1.:

Vyhověno jinak.
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Třebaže lze akceptovat obecná východiska vedoucí ke změně Navrhovaná právní úprava upozornění na
konstrukce stávajících výtek na upozornění, považujeme za možnost podání návrhu na zahájení kárného
nepřijatelné, aby takovým postupem byla fakticky pro futuro zcela řízení nebude v návrhu zákona obsažena.
odbourána existence subjektivní lhůty k podání návrhu na zahájení
kárného řízení. Taková úprava může svádět i k účelovým či
šikanózním

postupům

ze

strany

kárných

navrhovatelů

a

v konečném důsledku i ohrozit nezávislost konkrétního soudce.
Nelze přitom ztrácet ze zřetele, že se zde stále jedná o méně
závažná provinění. Důsledky této úpravy jsou přitom nelogické i
při uvážení, že při závažnějším provinění se subjektivní lhůta
uplatní vždy, zatímco při méně závažném by bylo možno ji
navrhovaným postupem odbourat. Domníváme se, že lze uvažovat
pouze o úpravě, kdy by v případě vydání takového upozornění
započala běžet nová subjektivní lhůta k podání kárného návrhu pro
takové méně závažné provinění.
Tato připomínka je doporučující.
229.

III. Připomínky nad rámec navrženého textu novely:

Nevyhověno.

K § 24 zákona č. 7/2002 Sb.

Tato otázka není předmětem návrhu zákona.

Máme za to, že doba 5 let pro zahlazení uložení kárného opatření
je příliš dlouhá. Zde je třeba komparovat situaci s oblastí trestných
činů a přestupků. Jako odpovídající bychom viděli dobu 2 let.
Tato připomínka je doporučující.
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230.

Českomoravs

Bez připomínek.

ká
konfederace
odborových
svazů
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