Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
V Brně dne 20. 3. 2012
Vážený pane ministře,
dne 15. 2. 2012 jsme se na pozvání náměstka justiční sekce JUDr. Filipa Melzera, LL.M.
Ph.D., zúčastnili jednání, na kterém jsme s panem náměstkem hovořili o plánovaných
změnách týkající se nového způsobu výběru soudců.
Ve většině bodů plánovaných změn jsme se s panem náměstkem shodli, avšak
překvapivou a v návrhu, který nám byl k dispozici, neuvedenou informací pro nás byla nová
podmínka pro uchazeče o pozici justičního kandidáta, a to povinná mimojustiční praxe,
minimálně dvouletá, která má být podmínkou pro to, aby uchazeči bylo umožněno
zúčastnit se výběrového řízení na pozici justičního kandidáta. Důvodem pro tuto povinnou
mimojustiční praxi je podle pana náměstka větší otevřenost justice uchazečům „zvenčí“, tedy
advokátům, právníkům pracujícím na ministerstvech či jiných úřadech, notářům atd., a to
především pro jejich zkušenost s „reálným životem“. Jak dodává sám pan náměstek
v médiích, cílem reformy výběru soudců je získat pro justici mladé advokáty.
Souhlasíme s tím, že je určitou výhodu, jestliže uchazeč o soudcovskou funkci má praxi
z více právních oblastí, ovšem jednoznačné zvýhodňování těch, co mimojustiční praxi mají
(mohou se účastnit výběrových řízení) oproti těm, kteří mají pouze praxi v justici (ti se
výběrového řízení zúčastnit nemohou), je podle našeho názoru pro justici neblahé. Je-li nový
způsob výběru soudců nastaven tak, aby jeho prostřednictvím byli vybráni ti nejlepší
kandidáti, nevidíme důvod, proč by měli být z účasti na výběrovém řízení a priori vyloučeni
ti, kteří mají praxi pouze v justici (tedy asistenti či vyšší soudní úředníci). Tvrzení ohledně
nedostatku zkušeností pracovníků justice s „reálným životem“ oproti např. pracovníkům
z úřadů, ministerstev a advokátních kanceláří shledáváme neopodstatněným a odůvodnění
navrhované změny tímto tvrzením je podle nás nedostatečné.
V návrhu na nový způsob jmenování soudců je mimojustiční praxe zmíněna pouze jako
okolnost bodově zvýhodňující uchazeče o pozici justičního kandidáta v druhém kole.
S takovýmto způsobem zvýhodnění souhlasíme. O mimojustiční praxi, jako podmínce
k účasti na výběrovém řízení, jsme se však dozvěděli pouze díky osobnímu rozhovoru
s panem náměstkem a z programového prohlášení vlády.
S ohledem na uvedené skutečnosti si Vás tímto dovolujeme požádat o poskytnutí
oficiálních informací týkající se plánované změny výběru soudců:
-

jakou formou dojde k zakotvení nového způsobu výběru soudců do českého
právního řádu (předpokládáme, že se bude jednat o novelizaci zákona o
soudech a soudcích),

-

kdy má podmínka mimojustiční praxe nabýt účinnosti,

-

které konkrétní oblasti právní praxe lze do mimojustiční praxe zahrnout (bude
uznávána např. stáž v orgánech Evropské unie, práce na poloviční úvazek
nebo na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti v advokátní
kanceláři, úřadu, na ministerstvu, doktorandské studium, vyučování na
vysoké škole).

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.
Se srdečným pozdravem, za Unii asistentů

JUDr. Jan Kolba
předseda Unie asistentů soudců
tel: 737 51 77 99
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