posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ke sněmovnímu tisku č. 987

I. V ČÁSTI PÁTÉ, Změna zákona o soudech a soudcích, čl. VIII se v novelizačním bodu č.
6 doplňuje nový § 42 g, který zní:

„§ 42g
Na jiné než insolvenční věci se do 31. 12. 2021 ustanovení § 42 odst. 1 písm. d) části
věty před středníkem, e) a f) a odst. 3, § 42b odst. 1 a 3 a § 42c nepoužijí. Do uplynutí této
doby určuje rozvrh práce pravidla pro přidělování těchto věcí podle § 42 odst. 1 písm. d) bodů
1 až 3 a způsob jejich přidělování tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělení.“.

ODŮVODNĚNÍ
K bodu I (§ 42g):
Do bodu 6. v ČÁSTI PÁTÉ, Změna zákona o soudech a soudcích se navrhuje doplnit nové
ustanovení § 42g. Navrhované ustanovení stanovuje přednostní aplikaci náhodného
přidělování věcí pomocí generátoru přidělování pro soudy insolvenční. V jejich případě
nastane změna v principu přidělování k okamžiku, s nímž počítá dosavadní návrh zákona,
tedy k 18. měsíci ode dne vyhlášení zákona. V ostatních případech bude generátor přidělování
použit později, a to až od 1. 1. 2022.
Důvody pro tuto změnu jsou dvojí. Jednak se ukazuje jako vhodné celý systém nejprve
vyzkoušet na určitém úseku soudní agendy. Získané zkušenosti bude následně možné
vyhodnotit a zohlednit i ve vztahu k přidělování v dalších agendách. Jednak je to právě
insolvenční řízení, resp. přidělování insolvenčních věcí, v nichž bylo nejčastěji potvrzeno
nezákonné ovlivnění způsobu přidělení. Je zde tudíž nejvyšší zájem na předejití obdobným
případům zneužití. V insolvenčních věcech se tzv. automatický generátor použije od
okamžiku, s nímž počítá dosavadní podoba návrhu zákona, v ostatních agendách bude systém
využit až od 1. ledna 2022. Do té doby bude na předsedovi každého soudu, aby určil
přidělování věcí na základě rozvrhu práce tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování
přidělení věcí.

Navrhované přechodné období se však uplatní pouze pro generátor přidělování (přidělování
věcí na principu náhodnosti) a s ním související sestavování plně automatizovaného rozvrhu
práce. Ustanovení, která se týkají obecných otázek přidělování věcí na soudech, zejména
otázek souvisejících se sestavováním a změnou rozvrhu práce, zůstávají nedotčena.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn
ZÁKON Č. 6/2002 Sb., O SOUDECH A SOUDCÍCH
§ 42g
Na jiné než insolvenční věci se do 31. 12. 2021 ustanovení § 42 odst. 1 písm. d) části věty
před středníkem, e) a f) a odst. 3, § 42b odst. 1 a 3 a § 42c nepoužijí. Do uplynutí této
doby určuje rozvrh práce pravidla pro přidělování těchto věcí podle § 42 odst. 1 písm. d)
bodů 1 až 3 a způsob jejich přidělování tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování
přidělení.

