Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil,
ministr spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
V Brně dne 20.3.2012
Žádost o zařazení asistentů okresní, krajských a vrchních soudů do 12. platové třídy
Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás požádat o oficiální zařazení asistentů soudců okresních,
krajských a vrchních soudů (dále jen „asistenti“) do 12. platové třídy.
O d ů v o d n ě n í:
Na základě nařízení vlády České republiky č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, s účinností ode dne 1.10. 2010, došlo v části „Justice“ k novému
zařazení do platových tříd, které navazuje na změny v podmínkách výkonu některých prací a
souvisí s reformami v oblasti justice.
Na základě těchto změn se podařilo dosáhnout možnosti, aby asistenti byli zařazeni
z dosavadní 11. do 12. platové třídy, avšak k tomuto kroku většina soudů nepřistoupila i
s ohledem na údajné stanovisko Ministerstva spravedlnosti (které nemáme k dispozici), že
ministerstvo tento posun do 12. platové třídy nedovolilo. Avšak, jak se nám podařilo zjistit
prostřednictvím dotazů k jednotlivým soudům, na některých z nich jsou asistenti soudců do
12. platové třídy zařazeni. Z této skutečnosti vyvozujeme, že ministerstvo žádný závazný
pokyn, který by toto zařazení znemožňoval, nevydalo.
Jsme si vědomi skutečnosti, že česká justice se potýká se závažným nedostatkem
finančních prostředků, avšak zařazení asistentů soudců do 12. platové třídy je nezbytným
krokem ke zvýšení míry stabilizace stavu asistentů soudců majících významný podíl na
efektivitě soudního rozhodování v rámci postupně vznikajících minitýmů a při naplňování
záměru reálného odbřemeňování soudců. Zařazení asistentů do 12. platové třídy považujeme
s ohledem na potřebné vzdělání, kvalifikaci (všichni asistenti mají vysokoškolské právnické
vzdělání a pro výkon této pozice jsou na ně kladeny i požadavky vysoké odbornosti,
schopnosti rychle reagovat, dobré orientace v judikatuře našich i evropských soudů atd.),
nutnost dalšího odborného růstu a neustálého zvyšování odbornosti za adekvátní posun
v oblasti hodnocení práce asistentů. Nároky na asistenty jsou neustále zvyšovány i
v souvislosti s rostoucím nápadem u jednotlivých soudů. Provádění samostatné činnosti, tak
jak to odpovídá náplni 12. platové třídy, je reálnou náplní práce asistentů soudců a vyžaduje
nejen vysokou míru odbornosti, ale klade také zvýšené nároky na zodpovědnost a kvalitu
práce, která doposud není adekvátně ohodnocena.

Zvýšení platové třídy, alespoň o jeden stupeň, by přineslo nejen vyšší finanční
ohodnocení, ale zároveň by vyjádřilo kladné ohodnocení práce asistentů soudců, motivovalo
by je k vyšší pracovní výkonnosti a zcela zásadním způsobem by snížilo pracovní fluktuaci
asistentů, když netřeba výrazně zdůrazňovat, že bezproblémová spolupráce mezi asistentem a
jeho soudcem má zásadní vliv na rychlost a kvalitu rozhodování v rámci soudního řízení.
S ohledem na výše uvedené, žádáme, aby byli asistenti vždy zařazováni do 12. platové
třídy. V okamžiku, kdy je tato možnost ponechána na libovůli jednotlivých soudů, dochází
k neochotě jejich přeřazení do vyšší platové třídy s odkazem na vysoké finanční náklady a
nemožnost uskutečnění tohoto kroku s odkazem na vyjádření ministerstva.
Se srdečným pozdravem, za Unii asistentů

JUDr. Jan Kolba
předseda Unie asistentů soudců

