Asistenti soudců Obvodních soudů a Městského soudu v Praze
k rukám Mgr. Michala Roubíčka
asistenta soudce Obvodního soudu pro Prahu 4
V Brně dne 9. února 2010
Vážené asistentky, vážení asistenti,
rádi bychom se připojili k Vašemu dopisu ze dne 25. 1. 2010 adresovanému paní
ministryni spravedlnosti JUDr. Daniele Kovářové, jenž byl zaslán na vědomí Unii asistentů
soudců České republiky a s nímž se plně a bez výhrad ztotožňujeme.
Především bychom chtěli podpořit Vaše požadavky na transparentnost,
přezkoumatelnost a legislativní definování psychologického posudku, které jsou současnou
praxí hrubě popírány.
Nezávislost justice je elementárním předpokladem právního státu a pokud již při výběru
soudců není zajištěna rovnost šancí, veřejnost výběru a jeho přezkoumatelnost, nelze takový
deficit nezávislosti již následně zhojit. Proces výběru soudců a obsazování soudcovských míst
pokládáme za dlouhodobě neudržitelný pro svou nekoncepčnost, neprůhlednost a ovlivnitelnost
osobními zájmy.
Sbor asistentů soudců představuje pro současné soudnictví mimořádnou hodnotu
spočívající v lidských zdrojích. Pošlapáním motivace zájemců o výkon soudce nekoncepčním
přístupem, pokřivením pravidel pro jejich výběr a nemožností dovolat se spravedlivého
posouzení, dochází ke ztrátě této nenahraditelné hodnoty. Proces výběru by měl být založen na
principech veřejného výběrového řízení.
Unie asistentů soudců si dovoluje odkázat na podkladový materiál pracovního semináře
ze dne 18. listopadu 2009 s názvem „Dvacet let svobodné justice: nedořešené otázky“ (k
dispozici on-line na www.unieasistentu.cz) a závěry v něm obsažené, především, že „z
komparativního hlediska hraje psychologický posudek při jmenování kariérních soudců v ČR
nepřiměřenou roli.“
Vaše požadavky jsou zcela legitimní a plně totožné s cíli Unie asistentů soudců. Věříme,
že jsme společně schopni dospět k vytvoření a nastavení pravidel, která umožní justici výkon
její funkce prostřednictvím nezávislých, odborně zdatných soudců a jejich asistentů. Z našeho
pohledu je pro takovou cestu zapotřebí také zajistit asistentům odborný růst, odpovídající
finanční ohodnocení a jasně definovat jejich postavení v systému. Jsme přesvědčeni, že
asistentský sbor může sehrát zásadní roli v přeměnách současné justice v justici efektivní,
odbornou a otevřenou.
K vytýčeným cílům si dovolujeme nabídnout naši spolupráci, která je plně v souladu
s činností Soudcovské unie, jak bylo deklarováno na společném setkání s jejím prezidentem
JUDr. Lichovníkem dne 23. února 2009.
V očekávání další spolupráce
členové Unie asistentů
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