Předkládá JUDr. Jeroným Tejc
Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další
zákony – tisk 987

Část 5 Změna zákona o soudech a soudcích
1. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích v novelizačním bodu 3 v § 42 odst. 1
písmeno d) zní:
„d) stanovují pravidla přidělování věcí soudním oddělením; pravidla přidělování věcí se
současně stanoví tak, aby
1.

byla zajištěna specializace soudních oddělení podle jiných právních předpisů,

2. věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly soudnímu oddělení
působícímu na této pobočce, a
3.

pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné,“.

2. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích se v novelizačním bodu 3 v § 42 odst. 1
písmena e) a f) zrušují. Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f).

3. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích se novelizační bod 5 zrušuje. Ostatní
body se přečíslují.

4. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích v novelizačním bodu 6 § 42a zní:
„§ 42a
(1) Rozvrh práce sestaví předseda soudu tak, aby k přidělování insolvenčních věcí mohly být
použity programové prostředky (dále jen „generátor přidělování“).
(2) Rozvrh práce určí způsob přidělování insolvenčních věcí pro případ, že není možné použít
generátor přidělování v důsledku jeho poruchy znemožňující přístup k datům potřebným
k přidělování věcí v trvání nejméně 2 pracovních dnů (dále jen „technická porucha“).
(3) Rozvrh práce určí způsob přidělování insolvenčních věcí pro případ, že není možné použít
generátor přidělování z jiného důvodu, než v důsledku technické poruchy, zejména při
nařízení pracovní pohotovosti soudcům.
(4) Pravidla přidělování insolvenčních věcí podle předchozích odstavců se stanoví v souladu
s § 42 odst. 1 písm. d) a současně tak, aby insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern,
projednávalo stejné soudní oddělení.“.

5. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích v dosavadním novelizačním bodu 6 se
v § 42b odst. 1 slova „Věci určené podle předmětu řízení“ nahrazují slovy „Insolvenční věci“
a slova „z důvodu podle § 42a odst. 3“, se zrušují.

6. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích v dosavadním novelizačním bodu 6
v § 42b odst. 3 se na konec písmena c) vkládá slovo „nebo“, v písmenu d) se čárka a slovo
„nebo“ nahrazují tečkou a písmeno e) se zrušuje.

7. V části 5 Změna zákona o soudech a soudcích v dosavadním novelizačním bodu 6 § 42c
zní:
„§ 42c
(1) Věci, které se nepřidělují generátorem přidělování, se přidělují v souladu
s rozvrhem práce tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělování věcí.
(2) Počty věcí přidělených podle § 42a odst. 2 a 3 zaznamená předseda soudu do
elektronické evidence počtu přidělených věcí bez zbytečného odkladu.“.

8. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích v dosavadním novelizačním bodu 6
v § 42e se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. e)“ a slova „a nebylo-li již nařízeno hlavní
líčení, jde-li o trestní věc,“ se vypouštějí.

9. V části páté Změna zákona o soudech a soudcích v dosavadním novelizačním bodu 8 v § 45
odst. 3 se za slova „zajišťující přidělování“ vkládá slovo „insolvenčních“.

10. Dosavadní novelizační body 17 a 19 až 24 se zrušují.

Odůvodnění
Hlavním cílem pozměňovacího návrhu (body 1 až 9) je omezit obligatorní užívání
generátoru přidělení jen na insolvenční věci.
Pojem „insolvenční věc“ není zde definován, neboť je užíván již dosavadní právní úpravou
a nedocházelo přitom k interpretačním problémům. Jedná se o návrhy na zahájení
insolvenčních řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon). Přidělování nebude prováděno generátorem v případech podle § 42a
odst. 4 in fine (ve vládním návrhu § 42 odst. 1 písm. d) bod 4. – koncern). Přidělování
incidenčních sporů bude prováděno generátorem pouze v případech, pokud bude rozvrhem
práce soudu stanoveno, že incidenční spor projedná a rozhodne jiný soudce insolvenčního
soudu (§ 160 odst. 2 insolvenčního zákona). Jinak budou rozhodovány v rámci insolvenčního
řízení a samostatně se nepřidělují.
Vzhledem k omezení obligatorního užívání generátoru přidělení jen na insolvenční věci je
nezbytné formulovat jednak obecná pravidla rozvrhu práce soudu (§ 42), jednak specifická
pravidla rozvrhu pro insolvenční věci (§ 42a).
Rovněž se upravuje přidělování insolvenčních věcí generátorem podle rozvrhu práce (§
42b) a přidělování věcí bez využití generátoru (jiné než insolvenční věci a insolvenční věci
v případě překážek užití generátoru).
Vypuštění § 42a z vládního návrhu se navrhuje z důvodu nadbytečnosti, neboť tyto otázky
jsou řešeny jinými ustanoveními platné právní úpravy nebo novely ve znění tohoto
pozměňovacího návrhu.
V bodu 10 se navrhuje vypuštění kompetence předsedy soudu, aby při podezření na
nezákonné přidělení věci (lhostejno, zda ex offo nebo na základě stížnosti) zasahoval do již
provedeného přidělení věci určitému soudci či soudnímu oddělení. Kontrolní pravomoc
předsedy ve vztahu k přidělování věcí a přijímání obecných opatření tím není dotčena.
V opačném případě by docházelo ke kolizi vládou navrhované kompetence předsedy soudu
a rozhodnutí odvolacích soudů či nejvyšších soudů o podaných opravných prostředcích.
Nehledě na pochybnost o ústavní konformitě vládního návrhu na zasahování předsedy soudu
jako orgánu správy soudů do již provedeného přidělení věci.

Platné znění vybraných částí zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
ve znění vládního návrhu změny (ST 987/0)
ve znění předkládaného pozměňovacího návrhu (zvýrazněno tučně)
…

§ 42
(1) V rozvrhu práce soudu se zejména
a) jmenovitě určují soudci tvořící senát, samosoudci, přísedící, asistenti soudců, vyšší soudní
úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé, kteří budou působit v jednotlivých
soudních odděleních,
b) stanovuje okruh věcí, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu (§ 13),
c) určuje specializace soudním oddělením podle jiného právního předpisu,
d) stanovují pravidla přidělování věcí soudním oddělením; pravidla přidělování věcí se
současně stanoví tak, aby
1. byla zajištěna specializace soudních oddělení podle jiných právních předpisů,
2. věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly soudnímu
oddělení působícímu na této pobočce, a
3. pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné,
e) určují soudci, kteří budou zastupovat v jednotlivých odděleních soudce, kteří nemohou
věc projednat a rozhodnout z důvodu své nepřítomnosti nepřesahující 6 týdnů, z důvodu
vyloučení, nebo z jiných důvodů stanovených zákonem,
f) určuje zastupování asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků
a soudních vykonavatelů působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že
nemohou provést úkony ve věci z důvodu nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných
vážných důvodů.
(2) Rozvrhem práce pro příští kalendářní rok nebo změnou rozvrhu práce nesmí být dotčeno
rozdělení věcí a, pokud je to možné, ani zařazení soudců a přísedících do jednotlivých
soudních oddělení, provedené před jejich účinností. To neplatí, nebyl-li ve věci učiněn žádný
úkon nebo došlo-li ke zřízení nového soudního oddělení nebo jeho zrušení.

§ 42a
(1) Rozvrh práce sestaví předseda soudu tak, aby k přidělování insolvenčních věcí mohly
být použity programové prostředky (dále jen „generátor přidělování“).

(2) Rozvrh práce určí způsob přidělování insolvenčních věcí pro případ, že není možné
použít generátor přidělování v důsledku jeho poruchy znemožňující přístup k datům
potřebným k přidělování věcí v trvání nejméně 2 pracovních dnů (dále jen „technická
porucha“).
(3) Rozvrh práce určí způsob přidělování insolvenčních věcí pro případ, že není možné
použít generátor přidělování z jiného důvodu, než v důsledku technické poruchy, zejména
při nařízení pracovní pohotovosti soudcům.
(4) Pravidla přidělování insolvenčních věcí podle předchozích odstavců se stanoví v souladu
s § 42 odst. 1 písm. d) a současně tak, aby insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern,
projednávalo stejné soudní oddělení.

Způsob přidělování věcí podle rozvrhu práce
§ 42b
(1) Insolvenční věci se přidělují podle pravidel stanovených v rozvrhu práce
jednotlivým soudním oddělením náhodným výběrem pomocí generátoru přidělování tak, aby
byla vyloučena možnost ovlivňování přidělení věcí. Přidělování náhodným výběrem pomocí
generátoru přidělování se použije, jsou-li na soudu nebo jeho pobočce pro určitou
specializaci zřízena alespoň dvě soudní oddělení. Podmínka náhodného výběru se považuje
za splněnou i tehdy, nelze-li soudnímu oddělení dočasně přidělovat věci.
(2) Je-li věc vrácena soudu k dalšímu řízení, přidělí se soudci, kterému byla původně
přidělena.
(3) Náhodným výběrem pomocí generátoru přidělování se podle rozvrhu práce
přerozdělují již přidělené věci i v případě
a) nepřítomnosti soudce, kterému byla věc přidělena, přesahující 6 týdnů, nebo lze-li
takovou nepřítomnost důvodně očekávat,
b) změny v personálním složení soudu,
c) vyloučení samosoudce nebo všech členů senátu, nebo
d) vrácení věci soudu k dalšímu řízení, nemůže-li soudce z důvodů stanovených zákonem
opětovně projednat věc, jež mu byla původně přidělena.

§ 42c
(1) Věci, které se nepřidělují generátorem přidělování, se přidělují v souladu
s rozvrhem práce tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělování věcí.
(2) Počty věcí přidělených podle § 42a odst. 2 a 3 zaznamená předseda soudu do
elektronické evidence počtu přidělených věcí bez zbytečného odkladu.

§ 42d
(1) Ministerstvo spravuje a provozuje informační systém sloužící k automatickému
přidělování věcí, jehož součástí je zejména generátor přidělování a elektronická evidence
rozvrhu práce a počtu přidělených věcí.
(2) Ministerstvo zaznamenává údaje o přidělování jednotlivých věcí prostřednictvím
generátoru přidělování tak, aby byla zabezpečena možnost ověření, že věc byla přidělena
v souladu se zákonem.

§ 42e
Skončí-li nepřítomnost soudce uvedená v § 42 odst. 1 písm. e) nebo § 42b odst. 3
písm. a), vrací se věc původnímu soudci.

§ 45
(1)
(2)
(3) Náležitosti generátoru přidělování zajišťující přidělování insolvenčních věcí náhodným
výběrem, způsob provozování generátoru přidělování a obsah rozvrhu práce a způsob jeho
sestavení za účelem použití generátoru přidělování stanoví ministerstvo vyhláškou.

…
§ 164 a 168 až 174 beze změny oproti platnému znění

