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 630
Zrušení provázání funkčního období předsedy soudu s místopředsedou
Předkládá Dominik Feri

Změny:
1) V ČÁSTI PRVNÍ Čl. I se novelizační bod 20 zrušuje.

Odůvodnění:
Novela zákona o soudech a soudcích významně mění koncepci ustanovování soudních
funkcionářů. Bez dostatečné konzultaci se samotnými funkcionáři obsahuje předmětná novela
i ustanovení, jež přímo navazuje funkci místopředsedy soudu na funkci předsedy soudu. Taková
úprava se může na papíře jevit zajímavě, v každodenní justiční realitě však přinese více
problémů nežli užitku.
Z hlediska správy soudu by současný konec předsedy a místopředsedy byl prakticky
funkční toliko bylo-li by zajištěno, že po skončení funkčního období předsedy soudů (a jeho
místopředsedy) bude plynule navázáno novým, již vybraným předsedou soudu a jím vybraným
místopředsedou. Taková situace bude ale více než vzácná, neboť výběr soudních funkcionářů
je věc důležitá a citlivá, vyžadující svůj čas pro vybrání dobrého kandidáta na předsedu. Stejně
tak by měl mít předseda dost času vybrat si svého místopředsedu. V případě uprázdnění všech
funkcionářských míst tak může být ohrožen samotný provoz soudu.
Prolínající se funkční období předsedy a místopředsedy soudu zároveň zajišťují nejen
faktické fungování soudu, ale rovněž i kontinuitu v jeho řízení.
Z hlediska personálního je podle mého názoru navrhovaná úprava rovněž silně
demotivační pro možné zájemce o funkcionářská místa. Vzdá-li se předseda soudu ze
zdravotních důvodů své funkce, zanikne funkce rovněž i jeho místopředsedovi, kterému není
podle navrhované úpravy umožněno být místopředsedou pod nově vybraným předsedou, neboť
novela prosazuje zásadu „jednou a dost“, respektive zapovídá místopředsedovi dvě funkční
období za sebou.
Soud tak může přijít o dobrého předsedu z důvodů zdravotních a o dobrého
místopředsedu z důvodu přepjaté přísnosti této novely. Navrhuji tedy toto ustanovení
zrušit.

