
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 630) 
 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru 

č. 219 z 68. schůze konané dne 23. září 2020 (tisk 630/2): 
 

 

A.I. K části první – změna zákona o soudech a soudcích 
 

 

A.1. V části první čl. I se dosavadní novelizační bod 2 zrušuje. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

A.2. V části první čl. I se za novelizační bod 1 vkládá nový novelizační bod 2, který zní: 

„2. V § 7 odst. 2 se za slova „nestanoví-li předseda příslušného soudu“ vkládají slova 

„v jednotlivých odůvodněných případech“.“. 

 Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

A.3. V části první čl. I se dosavadní novelizační bod 3 zrušuje. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

A.4. V části první čl. I dosavadní novelizační bod 10 zní: 

„10. V § 60 odst. 3 se za slovem „republice“ nahrazuje slovo „a“ čárkou a na konci textu 

odstavce se doplňují slova „a úspěšné absolvování výběrového řízení na funkci 

soudce“.“. 

 

 

A.5. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 13 se čárka za slovy „nahrazuje 

čárkou“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a za slova „vlády a v“ se vkládá slovo 

„poradních““ se zrušují. 

 

 

A.6. V části první čl. I dosavadní novelizační bod 20 zní: 

„20. V § 108 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Funkce místopředsedy soudu zaniká 

rovněž do 3 měsíců ode dne jmenování nového předsedy soudu; v případě tohoto 

způsobu zániku funkce místopředsedy soudu se pravidlo pro zákaz opakovaného 

jmenování do funkce místopředsedy téhož soudu neuplatní.“.“. 
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A.7. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 21 se v § 110 odst. 3 slova 

„magisterského studijního programu Právo a právní věda v oblasti vzdělávání Právo 

nebo v obsahově odpovídajícím studijním programu“ nahrazují slovy „magisterského 

studijního programu v oblasti práva“. 

 

 

A.8. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 21 se v § 111 odst. 1 slova 

„magisterském studijním programu Právo a právní věda v oblasti vzdělávání Právo nebo 

v obsahově odpovídajícím studijním programu“ nahrazují slovy „magisterském 

studijním programu v oblasti práva“. 

 

 

A.9. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 21 se v § 111 odst. 2 slova 

„magisterském studijním programu Právo a právní věda v oblasti vzdělávání Právo nebo 

v obsahově odpovídajícím studijním programu“ nahrazují slovy „magisterském 

studijním programu v oblasti práva“. 

 

 

A.10. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 21 se v § 113 na konci odstavce 2 

doplňuje text „“ “ 

 

 

A.11. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 21 v § 116 odstavec 3 zní: 

„(3) Výběrová komise má 5 členů. Ministr spravedlnosti jmenuje 2 členy 

z odborníků z řad zaměstnanců ministerstva nebo orgánů a osob spadajících do okruhu 

působnosti ministerstva podle zvláštního zákona, 2 členy z řad soudců na návrh 

příslušného předsedy krajského soudu, a to tak, aby byl jeden ze soudců z okresního 

soudu a druhý z krajského soudu a 1 člena z řad soudců na společný návrh předsedy 

Nejvyššího soudu a předsedy Nejvyššího správního soudu.“. 

 

 

A.12. V části první čl. I dosavadním novelizačním bodě 21 v § 117 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a) výkon funkce státního zástupce, praxe advokáta, notáře, soudního exekutora 

a soudce Ústavního soudu po dobu 5 let,“. 

 

 

A.13. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 32 vkládají nové novelizační 

body A a B, které znějí: 

„A. § 175h zní: 

„§ 175h 

 

Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů 

využívá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 

a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční 

osoby a 

b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí 

podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.“. 
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B. Za § 175h se vkládá nový § 175i, který zní: 

 

„§ 175i 

 

Z údajů podle § 175a až 175h lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 

údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.“. 

 Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

A.14. V části první čl. II se na konec bodu 3 přechodných ustanovení doplňuje věta 

„Oprávnění takto přijatých justičních čekatelů vykonávat úkony soudu se řídí zákonem 

č. 6/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

A.II. K části třetí – změna občanského soudního řádu 
 

 Část třetí zní: 

 

„ČÁST TŘETÍ 

Změna občanského soudního řádu 
 

Čl. V 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., 

zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona 

č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 

Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona 

č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 

Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona 

č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona 

č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona 

č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., 

zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 

č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., 

zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona 

č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 

Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona 

č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 

Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona 

č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 

č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 

Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona 

č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona 

č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 

Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 
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134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., 

zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 

308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., 

zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 

č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 

Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 

218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., 

zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 

Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., 

zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona 

č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 

Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., 

zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona 

č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 

Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona 

č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 205/2015 

Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 222/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 296/2017 

Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona 

č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/… Sb., se mění takto: 

 

1. V § 14 odst. 1 se slova „a přísedící“ zrušují. 

 

2. V § 14 odst. 4 se slovo „(přísedícího)“ zrušuje. 

 

3. V § 15 odst. 1 se slova „nebo přísedící“ zrušují. 

 

4. V § 15 odst. 2 se slovo „(přísedícího)“ zrušuje. 

 

5. V § 15a odst. 1 se slova „a přísedících“ zrušují. 

 

6. V § 15a odst. 2 se slovo „(přísedícího)“ zrušuje. 

 

7. V § 15a odst. 2 se slovo „(přísedící)“ zrušuje. 

 

8. V § 15a odst. 2 se slovo „(přísedících)“ zrušuje. 

 

9. V § 15a odst. 3 se slovo „(přísedícímu)“ zrušuje. 

 

10. V § 15b odst. 1 se slovo „(přísedících)“ zrušuje. 

 

11. V § 16 odst. 1 se slova „nebo přísedící“ zrušují. 

 

12. V § 16 odst. 3 se slovo „(přísedícího)“ zrušuje. 

 

13. V § 16a odst. 1 a 2 se slovo „(přísedící)“ zrušuje. 

 

14. V § 16a odst. 1 se slovo „(přísedícího)“ zrušuje. 
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15. V § 36a odstavec 1 zní: 

„(1) V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje samosoudce.“. 

 

16. V § 36a se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

17. V § 37 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Mladší soudci hlasují před 

staršími a předseda senátu hlasuje poslední.“. 

 

18. V § 40a odst. 1 se slovo „přísedící,“ zrušuje. 

 

19. V § 157 odst. 1 se slova „a přísedících“ zrušují. 

 

20. V § 169 odst. 1 se slova „a přísedících“ zrušují. 

 

21. V § 205 odst. 2 písm. a) se slovo „(přísedící)“ zrušuje. 

 

22. V § 205a písm. a) se slovo „(přísedícího)“ zrušuje. 

 

23. V § 229 odst. 1 písm. e) se slova „nebo přísedící“ zrušují. 

 

24. V § 229 odst. 1 písm. g) se slova „nebo přísedícího“ zrušují. 

 

25. V § 374 odst. 1 písm. a) se slovo „čekatelé“ nahrazuje slovem „kandidáti“. 

 

26. V § 374 odst. 2 se slovo „čekatelům“ nahrazuje slovem „kandidátům“. 

 

27. V § 374 odst. 3 se slovo „čekatel“ nahrazuje slovem „kandidát“. 

 

 

Čl. VI 

Přechodné ustanovení 

 

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se do jejich 

pravomocného skončení postupuje podle dosavadních právních předpisů.“. 

 

 

A.III. Legislativně technické úpravy 
 

1. V části první čl. I (novela zákona o soudech a soudcích) ve výčtu novel se za slova 

„zákona č. 264/2006 Sb.,“ vkládají slova „zákona č. 267/2006 Sb.,“, slova „zákona 

č. …/2019 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona č. 315/2019 Sb.“. 

 

2. V části první čl. I (novela zákona o soudech a soudcích) novelizačním bodě 30 se slova 

„za slova „právních čekatelů,“ vkládají slova „asistentů soudců“ “ nahrazují slovy „za 

slova „právních čekatelů“ se vkládají slova „ , asistentů soudců“ “. 
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3. V části druhé čl. III (novela trestního řádu) ve výčtu novel se slova „a zákona č. …/2019 

Sb.“ nahrazují slovy „ , zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona 

č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/2020 Sb. a zákona č. 333/2020 Sb.“. 

 

4. V části třetí čl. V (novela o. s. ř.) ve výčtu novel se slova „a zákona č. …/… Sb.“ 

nahrazují slovy „ , zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 191/2020 Sb.“. 

 

5. V části čtvrté čl. VI (novela zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro 

výkon některých funkcí ve stát. orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR) se slova „ve 

znění zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 

č. 312/2002 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 

Sb.,“ zrušují. 

 

6. V části páté čl. VII (novela notářského řádu) za slovy „zákona č. 308/2006“ se čárka 

nahrazuje slovem „a“ a slova „zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 258/2017 Sb. a zákona 

č. 7/2019 Sb.,“ se zrušují. 

 

7. V části šesté čl. VIII (novela zákona o stát. zastupitelství) se slova „zákona č. …./2019 

Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 315/2019 Sb.“. 

 

8. V části sedmé čl. IX (novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů stát. moci a některých stát. orgánů a soudců a poslanců EP) se 

slova „ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 626/2004 

Sb.,“ zrušují. 

 

9. V části osmé čl. X (novela exekučního řádu) se za slovy „zákona č. 183/2009 Sb.“ čárka 

nahrazuje slovem „a“ a slova „zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona 

č. 164/2015 Sb.,“ se zrušují. 

 

10. V části desáté čl. XII (novela zákona o státní službě) se slova „ve znění zákona 

č. 131/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 302/2016 

Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona 

č. 178/2019 Sb.,“ zrušují. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. prosince 2020 

 

 

 

B. Poslankyně Taťána Malá 

 

 SD 7065 
Zveřejňování pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů 

v Databázi 

 

1. V části první čl. I se za novelizační bod 21 vkládá nový novelizační body X1, který zní: 

„X1. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který zní: 
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„§ 118a 

 

(1) Ministerstvo spravuje a provozuje informační systém veřejné správy 

Databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů (dále jen „Databáze“). 

Databáze je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Okresní, krajské a vrchní soudy zveřejňují v Databázi pravomocná 

rozhodnutí, jejichž kategorie, postup při jejich zveřejnění a rozsah, ve kterém se tato 

rozhodnutí zveřejní, stanoví ministerstvo vyhláškou.“.“. 

 

2. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 24 vkládají nové novelizační body 

X2 a X3, které znějí: 

„X2. V § 123 odst. 1 se písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní: 

„m) organizuje, řídí a kontroluje zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena n) a o). 

 

X3. V § 125 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

„f) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).“. 

 

3. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 28 vkládá nový novelizační bod X4, 

který zní: 

„X4. V § 126 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní: 

„l) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).“. 

 

4. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 29 vkládá nový novelizační bod X5, 

který zní: 

„X5. V § 127 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 

„h) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).“. 

 

5. V části jedenácté článku XIII se na konci textu doplňují slova „ , s výjimkou ustanovení 

části první čl. I bodů X1, X2, X3, X4 a X5, které nabývají účinnosti dnem 1. července 

2022.“. 

 

 

 

C. Poslankyně Kateřina Valachová 

 

 SD 6654 
 Změna příslušnosti soudu ve věcech evropského příkazu k obstavení účtů 

 

1. V části první čl. I (Změna zákona o soudech a soudcích) se za dosavadní novelizační 

bod 3 vkládá nový novelizační bod 4, který zní: 

„4. Za § 36a se vkládá nový § 37, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: 

„§ 37 

 

Ve věcech evropského příkazu k obstavení účtů13) je místně příslušný Obvodní 

soud pro Prahu 1. 
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_______________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, 

kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání 

přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech.“.“. 

Dosavadní novelizační body se přečíslují. 

 

2. V části první (Změna zákona o soudech a soudcích) se do čl. II Přechodná ustanovení 

doplňuje bod 6, který zní: 

„6. Bylo-li ve věcech evropského příkazu k obstavení účtů zahájeno řízení nebo 

provedeny úkony přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí se takové 

řízení nebo úkony podle dosavadních právních předpisů.“. 

 

 

 

D. Poslanec Jakub Michálek 

 

 SD 7082 
 Zveřejňování pravomocných soudních rozhodnutí v Registru judikatury 

 

1. V části první čl. I se za dosavadní bod 21 vkládá nový novelizační bod X, který zní: 

„X. Za § 118 se vkládá se nový § 118a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. a) 

a b) zní: 

„§ 118a 

Zveřejňování soudních rozhodnutí 

 

(1) Zřizuje se Registr judikatury jako informační systém veřejné správy. Jeho 

správcem je ministerstvo. Registr judikatury slouží ke zveřejňování soudních 

rozhodnutí. Registr judikatury je veřejný a informace v něm obsažené jsou každému 

přístupné jednak prostřednictvím internetové stránky, jednak jako otevřená data ve 

smyslu zvláštního zákonaa). 

 

(2) Soudy zveřejňují pravomocná rozhodnutí ve věci samé, rozhodnutí, kterými 

se řízení končí, rozhodnutí o předběžném opatření, rozhodnutí o odkladném účinku, 

rozhodnutí o vzetí do vazby a rozhodnutí o prodloužení vazby. 

 

(3) Platební rozkazy se podle odstavce 2 nezveřejňují. Tím není dotčena 

povinnost poskytnutí či zveřejnění platebního rozkazu podle jiného právního předpisu. 

 

(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 se zveřejňují do 30 pracovních dnů ode dne 

nabytí právní moci; pokud rozhodnutí nebylo vyhotoveno ke dni nabytí právní moci, 

pak do 30 pracovních dnů ode dne vyhotovení. 

 

(5) Po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci samé nebo rozhodnutí, kterým se 

řízení končí, soud v téže lhůtě zveřejní i všechna rozhodnutí vydaná během tohoto 

soudního řízení, která byla zrušena, potvrzena nebo změněna soudem vyššího stupně, 

a rozhodnutí, která zrušují rozhodnutí soudů nižšího stupně, nebyla-li již zveřejněna 

podle odstavce 2. Zveřejňují se i opravná usnesení. 

 

(6) Soud před zveřejněním z rozhodnutí odstraní osobní údaje a další 

skutečnosti, jejichž zveřejnění zákon zakazujeb). 
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(7) Zveřejněním soudních rozhodnutí není dotčeno poskytování informací 

o rozhodovací činnosti soudů podle zvláštního zákona9). 

 _______________ 
a) § 3 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
b) Zejména zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 81 až 90 a 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.“.“. 

Poznámka LO: Odkaz na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, již platné 

znění zákona obsahuje, proto byla navržená poznámka pod 

čarou č. c) nahrazena odkazem na poznámku pod čarou č. 9. 

Ostatní navržené poznámky pod čarou byly upraveny v souladu 

s leg. pravidly. 
 

2. V části první čl. I se za dosavadní bod 24 vkládá nový novelizační bod X, který zní: 

„X. V § 123 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní: 

„n) organizuje, řídí a kontroluje zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).“. 

 

3. V části první čl. I se za nově vložený bod X vkládá nový novelizační bod X, který zní: 

„X. V § 125 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

„f) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).“. 

 

4. V části první čl. I se za dosavadní bod 28 vkládá nový novelizační bod X, který zní: 

„X. V § 126 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní: 

„m) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena n) a o).“. 

 

5. V části první čl. I se za dosavadní bod 29 vkládá nový novelizační bod X, který zní: 

 „X. V § 127 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 

 „h) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“. 

 Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).“. 

 

6. V části jedenácté čl. XIII se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2023“. 

 

 

 

E. Poslanec Jan Farský 

 

 Změna účinnosti 

 

 V části jedenácté čl. XIII – účinnost – se slova „1. ledna“ nahrazují slovy „1. července“. 
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F. Poslanec Dominik Feri 

 

F.1. SD 6710 
 Psychologická podpora 

 

 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 30 se za slova „se vkládají slova 

„ , asistentů soudců“ “ se vkládají slova „ , za slova „v justici“ se vkládají slova „a dále 

zajišťuje preventivní i následnou psychologickou podporu soudců“ “. 

Poznámka LO: Pozměňovací návrh byl legislativně 

technicky upraven v souladu s legislativními pravidly. 

 

 

F.2. SD 6711 
 Studijní volno 

 

 1. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 12 vkládá nový novelizační bod X, 

který zní: 

„X. Za § 83 se vkládá se nový § 83a, který včetně poznámky pod čarou č. y zní: 

„§ 83a 

 

(1) Soudci se na jeho žádost poskytne studijní volno v délce šesti měsíců 

jedenkrát po patnácti letech výkonu funkce soudce, nejdříve však ve věku 45 let, 

nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se výkonu soudnictví; nejpozději se však 

v takovém případě poskytne do dvou let od doby, kdy na čerpání studijního volna vznikl 

právní nárok. 

 

(2) Po dobu studijního volna náleží soudci plat a víceúčelová paušální náhrada 

výdajů dle zvláštního zákona3). Jiné náhrady výdajů soudci náleží jen za podmínek 

stanovených v právních předpisech. 

 

(3) Doba studijního volna se považuje za dobu výkonu funkce soudce a soudce 

je povinen při jeho čerpání zachovávat povinnosti soudcey). 

 

(4) Pravidla pro zastoupení soudce či jiná nutná opatření z důvodu čerpání 

studijního volna soudcem určí rozvrh práce soudu. 

 _______________ 
y) § 31 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

Poznámka LO: Odkaz na zákon č. 236/1995 Sb., již platné znění 

zákona obsahuje, proto byla navržená poznámka pod čarou č. x 

nahrazena odkazem na poznámku pod čarou č. 3. 
 

 

2. V části první čl. II Přechodná ustanovení se vkládá nový bod A, které zní: 

„A. Soudcům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí studijního volna ke dni 

účinnosti tohoto zákona či do doby 3 let po nabytí jeho účinnosti, se studijní 

volno poskytne na žádost soudce nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti tohoto 

zákona tak, aby byl zajištěn řádný výkon soudnictví a aby čerpání studijního 

volna soudci bylo přiměřeně rozvrženo. Dobu čerpání určí po projednání 

se soudcem a na žádost soudce předseda soudu. Nebude-li žádost o čerpání 
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podána soudcem do 5 let od účinnosti tohoto zákona, nárok na dosud vzniklé 

studijní volno zaniká.“. 

 

Ostatní body se přečíslují. 

 

 

F.3. SD 4056 
Zrušení provázání funkčního období předsedy soudu s místopředsedou 

 

V části první čl. I se novelizační bod 20 zrušuje. Následující body se přečíslují. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. prosince 2020 

 

 

Mgr. Jan Farský, v. r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 
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