Pozměňovací návrh k vládnímu 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
(sněmovní tisk č. 630)

1.

V části první článku I se za novelizační bod 21 vkládá nový novelizační body X1, který
zní:
„X1. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který zní:
„§ 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 článku I se za dosavadní novelizační bod 24 vkládají nové novelizační body
X2 a X3, které zní:
„X2. V § 123 odst. 1 se za nově označené písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:
„m) organizuje, řídí a kontroluje zveřejňování soudních rozhodnutí,“.
Dosavadní nově označená 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 článku I se za dosavadní novelizační bod 28 vkládá nový novelizační bod
X4, který zní:
„X4. V § 126 odst. 1 se za nově označené písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
„l) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,“.
Dosavadní nově označená písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).“.

4.

V části první článku 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:
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„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. 7. 2022.“.

Odůvodnění
Pozměňovací návrh upravuje zakotvení zveřejňování pravomocných rozhodnutí okresních,
krajských a vrchních soudů do Databáze okresních, krajských a vrchních soudů (dále jen
„Databáze“), kterou dle návrhu bude spravovat a provozovat Ministerstvo spravedlnosti a
která bude veřejně dostupná způsobem zajišťujícím dálkový přístup.
Konkrétní kategorie rozhodnutí zveřejňovaných okresními, krajskými a vrchními soudy
v Databázi, postup při jejich zveřejnění a rozsah, ve kterém se tato rozhodnutí zveřejní, budou
upraveny prováděcím předpisem, nicméně v této souvislosti je nutné zdůraznit, že soud před
zveřejněním z rozhodnutí odstraní osobní údaje a další právem chráněné skutečnosti (např.
utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, soubor informací tvořících obchodní tajemství dle § 504
občanského zákoníku atd.). Zveřejněním soudních rozhodnutí současně nebude dotčeno
poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Současně se na zákonné úrovni navrhuje zakotvit povinnost předsedů okresních, krajských a
vrchních soudů zajistit včasné zveřejnění těchto soudních rozhodnutí, stejně jako kompetenci
Ministerstva spravedlnosti organizovat, řídit a kontrolovat zveřejňování soudních rozhodnutí.
S ohledem na aktuálně probíhající projekt Ministerstva spravedlnosti v souvislosti se
zveřejňováním soudních rozhodnutí a s ohledem na nutnost soudů přizpůsobit svou činnost
tomuto způsobu zveřejňování svých rozhodnutí je navrhována v případě shora uvedených
ustanovení odlišná účinnost oproti účinnosti zbylé části sněmovního tisku, a to ke dni 1. 7.
2022.
Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon o soudech a soudcích
§ 118a
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(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.

§ 123
(1) Ministerstvo vykonává státní správu Nejvyššího soudu a vrchních, krajských a
okresních soudů tím, že
a) zajišťuje chod soudů po stránce organizační, zejména každoročně stanoví s ohledem na
množství projednávaných věcí pro každý soud počty soudců, asistentů, vyšších soudních
úředníků, soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u něj působících; u
Nejvyššího soudu je stanoví po dohodě s předsedou tohoto soudu a u ostatních soudů po
vyjádření příslušného předsedy soudu,
b) zajišťuje způsobem stanoveným tímto zákonem chod soudů po stránce personální,
c) zajišťuje chod soudů tím, že zabezpečuje financování jejich hospodaření a materiálního
zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly
hospodaření,
d) stanoví krajským soudům v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního
rozpočtu určené na hospodaření krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu minimálně
v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu,
e) řídí a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve věcech majetku státu a
státního rozpočtu a stanoví působnost k výkonu státní správy soudů prováděnému předsedy
soudů v ostatních věcech,
f) řídí a organizuje přípravnou službu justičních čekatelů, zejména stanoví pro každý krajský
soud počty justičních čekatelů, provádí započtení doby výkonu jiné právnické funkce nebo
praxe do přípravné služby (§ 110 odst. 3) a rozhoduje o započtení doby výkonu jiné právnické
činnosti do přípravné služby (§ 110 odst. 4), řídí a organizuje odbornou přípravu
justičních kandidátů, zejména stanoví pro každý krajský soud počty justičních
kandidátů,
g) organizuje a zajišťuje odborné justiční zkoušky (§ 114 až 117),
h) schvaluje statut Justiční akademie a dohlíží na její vzdělávací a jinou činnost,
i) organizuje a řídí odbornou přípravu vyšších soudních úředníků, soudních vykonavatelů a
dalších zaměstnanců soudů,
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j) koordinuje a usměrňuje odbornou průpravu přísedících k výkonu jejich funkce,
k) sleduje chod práce soudních kanceláří,
l) organizuje a řídí výkon znalecké a tlumočnické činnosti v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem,8)
ml) usměrňuje a řídí využívání informačních technologií,
m) organizuje, řídí a kontroluje zveřejňování soudních rozhodnutí,
nmn) organizuje, řídí a kontroluje zabezpečení úkolů obranného a civilního nouzového
plánování, ochrany utajovaných informací, bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a
úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ono) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Ministerstvo sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v
řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské
etiky a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům. K tomuto účelu ministerstvo, a to i s
využitím elektronické evidence věcí, vedených u jednotlivých soudů,
a) sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě výkazů a justiční statistiky,
b) provádí prověrky soudních spisů a prověrky úrovně soudních jednání,
c) vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup soudů (dále jen "stížnosti").
(3) Ministerstvo sleduje postup vrchních, krajských a okresních soudů při tvorbě a
změnách rozvrhu práce, vydané rozvrhy práce a rozdělování věcí podle rozvrhu práce.
(4) Získá-li ministerstvo v rámci plnění svých úkolů poznatky o nejednotnosti
soudního rozhodování, dává Nejvyššímu soudu podněty k zaujetí stanoviska podle § 14 odst.
3.
____________________
8)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
§ 125
(1) Předseda vrchního soudu vykonává státní správu vrchního soudu tím, že

a) zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační, zejména tím, že zajišťuje řádné
obsazení soudu vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a dalšími zaměstnanci a
vyřizuje personální věci soudců,
b) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,
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c) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků a
ostatních zaměstnanců působících u vrchního soudu,
d) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,
e) zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9)
f) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,
fg) kontroluje činnost ředitele správy vrchního soudu,
gh) zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení,
hi) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Předseda vrchního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské
etiky v řízeních, vedených u vrchního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke
zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím elektronické evidence věcí, vedených u
vrchního soudu,
a) provádí prověrky soudních spisů,
b) dohlíží na úroveň soudního jednání,
c) vyřizuje stížnosti.
(3) Předseda vrchního soudu kontroluje postup vrchního soudu při rozdělování věcí
podle rozvrhu práce.
(4) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda vrchního
soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny
podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád).
(5) Ředitel správy vrchního soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,
a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,
b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,
c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,
d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.
§ 126
(1) Předseda krajského soudu vykonává státní správu krajského soudu a okresních
soudů v jeho obvodu tím, že
a) zajišťuje chod krajského soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména
stanoví počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními
úředníky, soudními tajemníky a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,
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b) prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje
pro hospodaření krajského soudu a pro hospodaření okresních soudů v jeho obvodu
minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo
správcem kapitoly státního rozpočtu,
c) pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní
vůči okresním soudům v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu,
d) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,
e) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků,
soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u krajského soudu a u okresních
soudů v jeho obvodu a zajišťuje pravidelné vzdělávání asistentů soudců,
f) s přihlédnutím k vyjádření Justiční akademie zajišťuje výběr justičních čekatelů kandidátů
a s vybranými uchazeči uzavírá pracovní smlouvu,
g) řídí a kontroluje přípravnou službu justičních čekatelů odbornou přípravu justičních
kandidátů v obvodu krajského soudu a její výkon,
h) řídí a kontroluje výkon státní správy okresních soudů prováděný jejich předsedy,
i) pečuje o odbornou průpravu přísedících krajského soudu k výkonu jejich funkce a
organizuje a koordinuje odbornou průpravu přísedících okresních soudů k výkonu jejich
funkce,
j) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,
k) dohlíží na vedení seznamu znalců a tlumočníků,
lk) zajišťuje poskytování informací krajským soudem podle zvláštního právního předpisu,9)
l) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,
mlm) kontroluje činnost ředitele správy krajského soudu,
nmn) zajišťuje bezpečnost krajského soudu a úkoly krizového řízení,
ono) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Předseda krajského soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské
etiky v řízeních, vedených u krajského soudu a u okresních soudů v jeho obvodu, a o to, aby v
těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím
elektronické evidence věcí, vedených u krajského a okresních soudů,
a) provádí prověrky soudních spisů,
b) dohlíží na úroveň soudních jednání,
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c) vyřizuje stížnosti.
(3) Předseda krajského soudu kontroluje postup krajského soudu při rozdělování věcí
podle rozvrhu práce.
(4) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda krajského
soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny
podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že podnět podaný
nebo postoupený mu předsedou okresního soudu nesplňuje podmínky podle zákona o trestním
řízení soudním (trestní řád), postoupí ho se svým stanoviskem ministerstvu.
(5) Ředitel správy krajského soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,
a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,
b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,
c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,
d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.
____________________
9)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
§ 127
(1) Předseda okresního soudu vykonává státní správu okresního soudu tím, že

a) zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména stanoví
počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními úředníky,
soudními tajemníky, soudními vykonavateli a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci
soudců,
b) dohlíží na přípravnou službu justičních čekatelů odbornou přípravu justičních
kandidátů po dobu jejího výkonu u okresního soudu,
c) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,
d) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků,
soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u tohoto soudu,
e) pečuje o odbornou průpravu přísedících okresního soudu k výkonu jejich funkce,
f) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,
g) zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9)
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h) zajišťuje včasné zveřejňování soudních rozhodnutí,
hi) kontroluje činnost ředitele správy okresního soudu,
ij) zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení,
jk) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Předseda okresního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské
etiky v řízeních, vedených u okresního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke
zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím elektronické evidence věcí, vedených u
okresního soudu,
a) provádí prověrky soudních spisů,
b) dohlíží na úroveň soudních jednání,
c) vyřizuje stížnosti.
(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda okresního
soudu předsedovi krajského soudu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že
jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že
podnět předložený mu předsedou senátu nebo jiným soudcem nesplňuje podmínky podle
zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), předloží ho se svým stanoviskem předsedovi
krajského soudu.
(4) Ředitel správy okresního soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,
a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,
b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,
c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,
d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.
____________________
9)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I
bodů X1, X2, X3, X4 a X5, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2022.
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