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ÚVOD 

Na rozhodovací činnosti soudů se dle § 3 ZSS nepodílí jen soudci, ale také justiční 

čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé. 

S touto teoretickou znalostí jsem šla na praxi na Okresní soud v Liberci. Zde pak pro mě bylo 

překvapením, v jaké šíři se tyto osoby na výkonu soudnictví podílí. Jejich role na soudech je 

pro soudce nepostradatelná. Když jsem se tedy poté zajímala o právní úpravu těchto dalších 

soudních osob, zjistila jsem, že je velmi roztříštěná a neuspořádaná. Rozhodla jsem se tedy na 

toto téma vypracovat diplomovou práci, ve které se pokusím vymezit postavení, pravomoci 

a roli v civilním procesu jednotlivých soudních osob. 

Je samozřejmé, že osobní substrát soudů netvoří jen soudci a osoby vyjmenované 

v § 3 ZSS, ale také např. zapisovatelky, rejstříkové vedoucí a další administrativní pracovníci. 

Ti ale v civilním procesu nemají rozhodovací pravomoc. Proto jsem se rozhodla pojmout do 

své diplomové práce jen osoby z § 3 ZSS, a to i s ohledem na předepsaný rozsah práce. 

Pořadí osob v diplomové práci není zcela náhodné. Vyšší soudní úředník, asistent 

soudce a justiční čekatel mají v civilním řízení podobné pravomoci a jejich rozsah je širší než 

u soudního tajemníka nebo vykonavatele. Nejkomplexnější je právní úprava týkající se 

vyššího soudního úředníka, jehož postavení upravuje samostatný zákon. Na tuto úpravu 

zákony pojednávající o asistentu soudce nebo justičním čekateli často odkazují. Výklad 

o vyšším soudním úředníku se tedy jevil jako nejvhodnější na prvním místě, abych v dalších 

kapitolách mohla odkazovat na úpravu týkající se vyšších soudních úředníků, pokud se 

použije i pro jiné osoby. K vyššímu soudnímu úředníkovi má blíže asistent soudce, proto jsem 

ho zařadila na druhé místo a justičního čekatele na třetí. Méně pravomocí má pak soudní 

tajemník, o kterém bude pojednáno jako o čtvrtém. Soudní vykonavatel má pravomoci 

zejména jen ve vykonávacím řízení, ke kterému ale nemusí v civilním procesu vždy dojít. 

Výklad o něj jsem proto zařadila až na poslední místo. 

Jelikož je kapitola o vyšším soudním úředníkovi zařazena jako první, obecná fakta 

a obecné pojmy vysvětlím jen zde a pokud v dalších kapitolách nebude speciální úprava, platí 

výklad o nich také pro další osoby, kdy na ně zpravidla také budu odkazovat. 

Výklad u každé soudní osoby je členěn na stejné podkapitoly, i když jejich rozsah je 

u různých osob nepoměrně odlišný. Jak jsem již uvedla, nejkomplexněji upravena je funkce 

vyššího soudního úředníka, která má i svůj vlastní zákon. Proto je kapitola o něm také ta 

nejdelší. Naopak právní úprava soudního tajemníka se omezuje jen na § 6 JŘ a několik 

dalších pravomocí vyjmenovaných v JŘ a KŘ. Strukturu členění jednotlivých kapitol jsem 
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zvolila stejnou proto, aby byla zachována logická posloupnost práce a čtenář mohl porovnávat 

jednotlivé soudní osoby mezi sebou. Tím, že právní úprava jednotlivých soudních osob není 

jednotná, se úprava stejného institutu objevuje pro různé soudní osoby na různých místech 

v právním řádu. Proto jsou do práce zařazeny i velmi krátké podkapitoly, aby si čtenář mohl 

právní úpravu zařadit v rámci právního řádu. 

Výklad o každé soudní osobě je zakončen výčtem úkonů, které pro ně explicitně 

vyplývají z právních předpisů. Tato část tak bude pouhým výčtem ustanovení. Důvodem 

jejího zařazení je koncentrovat na jedno místo pravomoci, které jsou rozprostřeny v právním 

řádu, a získat tak představu o šíři pravomocí a také o jejich překryvu u jednotlivých osob. 

Obsahem diplomové práce je místy pouhý popis zákonné úpravy. Tento fakt je ale 

záměrem a nutností, jelikož cílem práce je komplexně postihnout problematiku dalších 

soudních osob roztříštěnou v jednotlivých zákonech. 
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1 DALŠÍ SOUDNÍ OSOBY, KTERÉ SE MOHOU STÁT 

SOUDCEM 

Předpoklady pro výkon funkce soudce vyjmenovává § 60 ZSS. Soudcem se může stát 

státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný a jeho zkušenosti 

a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci zastávat řádně. V den ustanovení do funkce 

musí dosáhnout alespoň 30 let a souhlasit se svým ustanovením. Musí také získat 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole 

v České republice a složit odbornou justiční zkoušku. 

Za justiční zkoušku se považuje také advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního 

čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Soudcem se tedy po splnění všech 

ostatních předpokladů mohou stát i osoby z jiných právních profesí. Stejné účinky jako 

složení justiční zkoušky má i výkon funkce soudce Ústavního soudu ČR alespoň po dobu 

2 let. Justiční zkoušku může vykonat justiční čekatel (§ 115 odst. 1 ZSS), vyšší soudní 

úředník (§ 117 odst. 1 ZSS) a asistent soudce (§ 117 odst. 4 ZSS). 

Pro obsazování funkce soudců byla zřízena primárně místa justičních čekatelů. 

Vzhledem k jejich současnému nízkému počtu se funkce soudce častěji obsazují z řad 

asistentů soudců (viz kapitola Justiční čekatel). 

Možnost, aby se z vyššího soudního úředníka po složení justiční zkoušky stal soudce, 

není v praxi využívána. Absolvent právnické fakulty nastoupí nejčastěji na pozici asistenta 

soudce případně justičního čekatele. Není však vyloučeno, že vyšší soudní úředník v průběhu 

výkonu své funkce úspěšně absolvuje studium na právnické fakultě, složí justiční zkoušku 

a poté se stane soudcem. 

V České republice působilo k 1. 1. 2018 u okresních, krajských a vrchních soudů 

a u Nejvyššího soudu ČR celkem 2977 soudců. Na stejných soudech bylo 1265,815 

pracovních úvazků na pozici vyššího soudního úředníka, 864,325 pracovních úvazků na 

pozici asistenta soudce a 74 justičních čekatelů. Podrobnější statistická data1 dle jednotlivých 

soudů jsou uvedena v Příloze č. 1. 

Dle mého názoru je počet asistentů soudců a justičních čekatelů nedostatečný. Asistent 

soudce vykonává činnost pro průměrně tři a půl soudce. Myslím si, že ideálním stavem by 

                                                 

1 Statistická data byla získána od Ministerstva spravedlnosti ČR prostřednictvím žádosti o informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb. 
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bylo, kdyby měl každý soudce svého asistenta. Ani jmenování soudců z řad asistentů soudců 

není podle mého dobrá praxe (dále se této problematice věnuji v kapitole Justiční čekatel). 

Na jednoho vyššího soudního úředníka připadají přibližně 2 až 3 soudci. Domnívám 

se, že osoba vyššího soudního úředníka nemusí být tak striktně svázána s osobou soudce, tak 

jak by to bylo žádoucí u asistentů soudců. Počet vyšších soudních úředníků shledávám proto 

jako dostačující. 

1.1 Vyšší soudní úředník 

1.1.1 Základní vymezení funkce vyššího soudního úředníka 

1.1.1.1 Právní úprava 

Institut vyššího soudního úředníka je českému právnímu řádu znám již od roku 1994, 

kdy byl zákonem č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících do právního řádu zaveden. 

Zavedení bylo inspirováno právními úpravami v Rakousku a Německu. Tato funkce byla 

zřízena především pro větší efektivitu justice, aby se ulevilo soudcům od stále většího nápadu 

a mohli se soustředit na ty skutečně složité a závažné případy.2  

Ustanovení § 38a OSŘ říká, že zvláštní zákon stanoví, ve kterých jednoduchých 

věcech mohou samostatně rozhodovat a ve kterých dalších věcech mohou samostatně 

provádět jednotlivé úkony vyšší soudní úředníci. § 38a OSŘ byl do zákona vložen novelou 

zákona účinnou od 1. 9. 1993. Tedy až do 27. 9. 1994, kdy byl přijat zákon č. 189/1994 Sb., 

o vyšších soudních úřednících, účinný od 1. 1. 1995, nebylo toto ustanovení OSŘ naplněno. 

Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících byl poté nahrazen zákonem novým, 

a to zákonem č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. 

Jak uvádí důvodová zpráva, „úprava je součástí postupných kroků směřujících ke 

zvýšení efektivity práce justice v intencích schválené koncepce stabilizace justice. Cílem je 

vytvoření předpokladů pro optimální organizaci práce soudů a státních zastupitelství 

směřující ke zkvalitnění a zrychlení řízení zejména cestou přenesení výkonu co nejširšího 

rozsahu úkonů dosud vykonávaných soudci nebo státními zástupci na vyšší soudní úředníky“3 

                                                 

2 Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících: Důvodová zpráva. In: Sněmovní tisk č. 1096, 

Poslanecká sněmovna, 1994, I. volební období. Dostupné také z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/ 

tisky/t109600.htm 

3  Vládní návrh na vydání zákona, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství a o změně souvisejících zákonů: Důvodová zpráva. In: Sněmovní tisk č. 294/0. Poslanecká 

sněmovna, 2007, V. volební období. Dostupné také z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=294&ct1=0 
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ZVSÚ obsahuje úpravu pro vyšší soudní úředníky i vyšší úředníky státního 

zastupitelství, kterým se v rámci své práce ale věnovat nebudu. Zákon upravuje právní 

postavení vyšších soudních úředníků, podmínek výkonu jejich funkce, rozsah působnosti 

v občanském soudním řízení, v soudním řízení správním, v trestním řízení a v jiné činnosti 

soudu, studium vyšších soudních úředníků a přechodnou úpravu zkráceného studia. 

Podle právnického slovníku je vyšší soudní úředník „pracovník příslušného soudu, 

který je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních 

úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, nebo zvláštním zákonem, úkony soudu, 

které jsou mu svěřeny v občanském soudním řízení, v soudním řízení správním, v trestním 

řízení a v jiné činnosti soudu.“ 4  Pro účely této práce se budu věnovat pouze úkonům 

v občanském soudním řízení. 

Mimo ZVSÚ lze najít pravomoci vyššího soudního úředníka také v JŘ, KŘ a Instrukci 

o vymáhání pohledávek. 

1.1.1.2 Právní postavení 

„Právní postavení vyšších soudních úředníků je převzato z dosavadní právní úpravy 

provedené zákonem č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť tato úprava se v praxi osvědčila a nevyžaduje bezprostředně provedení 

změn“5  

Soudy se z hlediska svého vnitřního uspořádání člení na soudní oddělení, která se 

vytvářejí pro jednotlivé senáty a samosoudce, soudní kanceláře, které provádějí 

administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více soudních oddělení, a společné 

útvary, které vykonávají úkony pro celý soud (§ 1 JŘ). Vyšší soudní úředníci působí 

v rámci soudních oddělení, kam jsou zařazeni rozvrhem práce. 

Funkce vyššího soudního úředníka je vykonávána v pracovním poměru k České 

republice (konkrétnímu soudu), je založena pracovní smlouvou a řídí se zákoníkem práce6 

Skutečnost, že je vyšší soudní úředník v pracovním a ne služebním poměru vyjadřuje i § 33 

odst. 2 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, kdy stanoví, že nelze vyššího 

                                                 

4 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník: komentář. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2009, s. 1302. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 

5  Vládní návrh na vydání zákona, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství a o změně souvisejících zákonů: Důvodová zpráva. In: Sněmovní tisk č. 294/0. Poslanecká 

sněmovna, 2007, V. volební období. Dostupné také z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=294&ct1=0 

6 GRYGAR, Jiří. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 9. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-706-6. 
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soudního úředníka (ani asistenta soudce nebo justičního čekatele) přijmout do služebního 

poměru. 

Tak jako ostatní zaměstnanci soudu, tak i vyšší soudní úředník je povinen zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem soudnictví. 

Této povinnosti ho může zprostit jen předseda soudu a trvá i po skončení pracovního poměru 

(§ 5 odst. 1 a 2 JŘ). 

1.1.1.3 Odpovědnost při výkonu funkce 

„V právu se zřetelně rozlišují různé druhy, respektive systémy právní odpovědnosti 

(trestní odpovědnost, správní odpovědnost, disciplinární odpovědnost a soukromoprávní 

odpovědnost).“7 

Odpovědnost vyššího soudního úředníka při výkonu jeho funkce vychází ze 

skutečnosti, že je zaměstnancem v pracovním poměru. Za škodu (soukromoprávní 

odpovědnost) odpovídá podle zákoníku práce, kde § 250 stanoví, že zaměstnanec nahradí 

zaměstnavateli škodu, která mu vznikla jeho zaviněným porušením povinností při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud se jedná o způsobení škody 

z nedbalosti, je její náhrada limitována čtyřapůlnásobkem průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. V případě, kdy byla škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití 

jiných návykových látek, limitace náhrady škody se neuplatní (§ 257 odst. 2 zákoníku práce). 

Za přestupek (správní odpovědnost) odpovídá vyšší soudní úředník plně podle 

přestupkového zákona a trestně je odpovědný podle trestního zákoníku. 

Vyšší soudní úředník není kárně (disciplinárně) odpovědný, tak jako je tomu u soudce. 

1.1.2 Předpoklady výkonu funkce vyššího soudního úředníka 

Předpoklady výkonu funkce vyššího soudního úředníka stanoví § 2 odst. 1 ZVSÚ. 

Vyšším soudním úředníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný a úspěšně 

ukončil studium vyšších soudních úředníků. 

1.1.2.1 Státní občanství 

Podmínka státního občanství je v souladu s právem Evropské Unie. Čl. 49 Smlouvy 

o fungování Evropské unie sice stanoví, že jsou zakázána omezení svobody usazování pro 

státní příslušníky jednoho členského státu na území jiného členského státu, ale v čl. 51 

Smlouvy o fungování Evropské unie je stanovena výjimka pro činnosti, které jsou spjaty 

                                                 

7 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: 

ASPI, 2004, s. 196. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788073570309. 
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s výkonem veřejné moci. Co se rozumí veřejnou mocí, judikoval Ústavní soud ČR ve svém 

nálezu ze dne 25. 11. 1993 sp. zn. II. ÚS 75/93, kdy vyslovil, že „veřejnou mocí se rozumí 

taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, 

nebo zprostředkovaně“. Pokud vyšší soudní úředník rozhoduje v občanském soudním řízení, 

vykonává veřejnou moc. 

1.1.2.2 Bezúhonnost 

Bezúhonnost specifikuje § 2 odst. 3 ZVSÚ, a to tak, že za bezúhonného se pro účely 

tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 

z nedbalosti za jednání související s výkonem práce u soudu nebo státního zastupitelství 

anebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, ledaže se na něj podle zvláštního právního předpisu 

nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen (nedbalostní trestný čin 

spáchaný mimo výkon práce u soudu nebo státního zastupitelství není tedy překážkou 

bezúhonnosti). 

Na pachatele trestného činu se hledí jako by nebyl odsouzen, pokud soud upustí od 

potrestání (§ 46 odst. 4 trestního zákoníku), bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož 

potrestání bylo podmíněně upuštěno, osvědčil (§ 48 odst. 8 trestního zákoníku), podmíněně 

odsouzený se osvědčil (§83 odst. 4 a § 86 odst. 3 trestního zákoníku), dojde k zahlazení 

odsouzení rozhodnutím soudu podle § 105 trestního zákoníku nebo přímo vykonáním trestu 

obecně prospěšných prací (§ 65 odst. 4 trestního zákoníku), zákazu činnosti (§ 74 odst. 

2 trestního zákoníku) nebo peněžitého trestu (§ 69 odst. 4 trestního zákoníku) u nedbalostních 

přečinů nebo rozhodnutím prezidenta republiky podle čl. 62 písm. g) Ústavy. 

Zajímavostí je, že podle předchozího zákona o vyšších soudních úřednících 

č. 189/1994 Sb. byla bezúhonnost u vyšších soudních úředníků v jistém úhlu pohledu 

posuzována přísněji, než tomu bylo u soudce podle § 60 ZSS. Podmínku bezúhonnosti podle 

§ 60 odst. 1 ZSS nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj 

podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by 

nebyl odsouzen. Pro soudce tedy zákon připouští možnost zahlazení odsouzení. Naopak § 2 

odst. 2 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících nepovažoval za bezúhonného 

toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání 

související s prováděním úkonů soudu vyšším soudním úředníkem nebo pro trestný čin 

spáchaný úmyslně. Vyšší soudní úředník se tedy mohl dopustit nedbalostního trestného činu, 

který nesouvisel s jeho funkcí, ale naproti tomu se zde nepočítalo se zahlazením odsouzení. 
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1.1.2.3 Vzdělání 

Podmínku vzdělání vyžadovanou zákonem lze splnit alternativně, a to ukončením 

studia vyšších soudních úředníků, ukončením studia vyšších úředníků státního zastupitelství 

nebo absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva na 

vysoké škole (§ 2 odst. 1 ZVSÚ). Ke splnění této podmínky se ve svém rozhodnutí vyjádřil 

i Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR tak, že za vysokoškolské vzdělání v oblasti práva se 

nepovažuje vzdělání na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti a Policejní akademii ČR 

v Praze. 8 

Navrhovatel, který byl absolventem Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti a složil 

rigorózní zkoušku na právnické fakultě, nebyl zapsán do seznamu advokátních koncipientů 

s poukazem na to, že nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání „na právnické fakultě“. 

Navrhovatel toto ustanovení shledal jako diskriminační. Ústavní soud ČR ve svém nálezu 

poté zvažoval, zda vzdělání na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti není materiálně 

shodné se vzděláním na právnické fakultě. Ústavní soud ČR nastínil genezi Vysoké školy 

Sboru národní bezpečnosti a došel k závěru, že získané vzdělání na této vysoké škole není 

„univerzálně-právní“, ale „rezortně-specifické“. Také vyučované předměty se kryly jen z části 

a stěžovatel tak nevykonal zkoušky z oborů soukromého práva. Ani pozdější rigorózní 

zkouška vykonaná na právnické fakultě nemá univerzální povahu. Soud proto napadené 

ustanovení za diskriminační neshledal a ústavní stížnost zamítl.9 

V jiném případě dovolatel ke svému dovolání přiložil vysokoškolský diplom z Fakulty 

veřejné bezpečnosti Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti jako doklad o svém právnickém 

vzdělání, jelikož při podání dovolání nebyl právně zastoupen. Soud však tento jako průkaz 

právnického vzdělání dle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ neuznal. Dovolatel argumentoval tím, že 

jeho vzdělání neobstojí v případě § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii10, 

ale v OSŘ se mluví o právnickém vzdělání, což je pojem širší. Nejvyšší soud ČR ve svém 

odůvodnění uvedl, že aby dovolatel nemusel být v řízení zastoupen advokátem, musí mít 

dovolatel stejné právnické vzdělání jako advokát, což vzdělání na Vysoké škole Sboru 

                                                 

8 GRYGAR, Jiří. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 8. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-706-6. 

9 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 1995 č. 225/1995 Sb. 

10  Původní (v době rozhodování účinné) znění tohoto ustanovení bylo: „kdo získal vysokoškolské 

vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice“ 



9 

národní bezpečnosti nesplňuje. Pro nedostatek podmínky zastoupení proto Nejvyšší soud ČR 

řízení o dovolání zastavil.11 

Po zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti vznikaly stejné problémy 

s absolventy Policejní akademie České republiky v Praze. Žalobce podal žádost o zapsání do 

seznamu advokátních koncipientů. Byl absolventem Policejní akademie České republiky 

v Praze oboru bezpečnostně právní studia. Do seznamu advokátních koncipientů však zapsán 

nebyl, jelikož dle Advokátní komory České republiky nesplnil podmínku vysokoškolského 

vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole 

v České republice. Soud prvního stupně s odkazem na nález pléna Ústavního soudu ČR 

č. 225/1995 Sb. dospěl k závěru, že studium na Policejní akademii České republiky v Praze 

neposkytuje univerzální právnické vzdělání, ale je zaměřeno pro potřeby činnosti příslušníků 

Ministerstva vnitra ČR. Městský soud v Praze jako soud druhého stupně změnil prvostupňový 

rozsudek tak, že žalovaná je povinna žalobce do seznamu advokátních koncipientů zapsat. 

Městský soud v Praze při tom vycházel z toho, že požadavek vysokoškolského vzdělání 

v rámci magisterského studia v oboru práva12 je širší než požadavek vzdělání na právnické 

fakultě13. Podle dodatku k vysokoškolskému diplomu vykonal žalobce zkoušku ze správního 

a policejního práva, z obchodního, občanského, ústavního, trestního, sociálního a evropského 

práva. Městský soud v Praze tak shledal toto vzdělání jako vysokoškolské vzdělání 

magisterského studijního programu v oboru práva. Nejvyšší soud ČR pak v řízení o dovolání 

poukázal na nález Ústavního soudu ČR č. 225/1995 Sb. a konstatoval, že Policejní akademie 

České republiky v Praze se nesoustředí na vzdělávání právníků ve všech oborech práva, ale 

zaměřuje se na vzdělávání v jiných profesích. Ač se formulace dotčených ustanovení změnila, 

jejich smysl zůstal stejný. Dospěl tedy k závěru, že žalobce nemá vzdělání v oblasti práva 

v úplném rozsahu a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení.14 

Studium vyšších soudních úředníků organizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR 

prostřednictvím Justiční akademie. Studium se skládá ze 120 dnů prezenční výuky, trvá 

minimálně 18 měsíců a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Poté Ministerstvo spravedlnosti 

ČR vydá účastníkovi osvědčení o výsledku studia. Uchazeč o studium musí mít střední 

                                                 

11 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 1999 sp. zn. 20 Cdo 1638/98 

12 § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii – požadavek účinný v době rozhodování 

Městského soudu v Praze 

13 § 30 písm. b) zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii – požadavek účinný při rozhodování Ústavního 

soudu ČR v případě nálezu 225/1995 Sb. 

14 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012 sp. zn. 32 Cdo 583/2010 
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vzdělání ukončené maturitní zkouškou a musí být doporučen předsedou soudu. Po celou dobu 

studia musí vykonávat funkci soudního tajemníka. Pokud jeho pracovní poměr skončí, skončí 

tak i jeho studium (§ 22 až 25 ZVSÚ). 

1.1.3 Činnost vyššího soudního úředníka v civilním procesu 

1.1.3.1 Rozvrh práce 

Vyšší soudní úředník vykonává úkony soudu v rámci soudního oddělení, do kterého 

byl zařazen rozvrhem práce. Rozvrh práce určuje, ve kterých věcech, typech řízení a při jaké 

činnosti soudu vyšší soudní úředník provádí jednotlivé úkony. Úkony může provádět na 

základě pověření nebo bez pověření předsedy senátu. Rozvrh práce také určí, který předseda 

senátu je oprávněn pověření udělit (§ 4 ZVSÚ). 

Nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout žádný senát nebo 

samosoudce určený rozvrhem práce, přidělí předseda soudu věc jinému senátu (samosoudci). 

Obdobný postup se aplikuje i v případě, nemůže-li provést úkony žádný z vyšších soudních 

úředníků, soudních tajemníků nebo soudních vykonavatelů určených rozvrhem práce. Pokud 

se objeví náhlá překážka, která brání soudci nebo jiné soudní osobě (např. i vyššímu 

soudnímu úředníkovi), aby ve věci provedl jednotlivý úkon, předseda senátu určí jinou osobu, 

která úkon provede (§ 2a JŘ).  

Návrh rozvrhu práce sestavuje každoročně předseda soudu a projednává ho se 

soudcovskou radou. Mimo jiné se jmenovitě určují vyšší soudní úředníci pro působení 

v jednotlivých odděleních a stanoví se jejich zastupování pro případ dlouhodobější 

nepřítomnosti, aby bylo zřejmé, kdo bude rozhodovat. Některá soudní oddělení mohou být 

organizována formou týmů, jejichž členem může být i vyšší soudní úředník (§ 1 KŘ). 

Rozvrh práce je důležitý institut pro naplnění zásady zákonného soudce. Pokud je 

rozvrhem práce určitá věc přidělena do soudního oddělení a určitému soudci, musí o ni 

rozhodnout tento soudce nebo vyšší soudní úředník, který je k tomuto oddělení případně týmu 

přidělen. Nesmí o ní rozhodovat někdo jiný, kdo nebyl rozvrhem práce určen. Pokud je 

v soudním oddělení více vyšších soudních úředníků, není porušením zásady zákonného 

soudce, pokud namísto vyššího soudního úředníka, kterému byla věc soudcem původně 

přidělena, rozhodne jiný vyšší soudní úředník stejného soudního oddělení nebo soudce sám, 

když věc vyhodnotí jako skutkově nebo právně složitou.15 

                                                 

15 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 16. 5. 2012 sp. zn. I. ÚS 1293/12 
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1.1.3.2 Pokyny předsedy senátu 

Vyšší soudní úředník je povinen vykonávat svoji činnost v souladu se zákonem 

a s pokyny předsedy senátu (§ 3 ZVSÚ). Předseda senátu může dát vyššímu soudnímu 

úředníkovi písemný pokyn, jak má úkon provést. Pověření k provedení jednotlivého úkonu 

a pokyn předsedy senátu jsou pro vyššího soudního úředníka závazné. Předseda senátu dohlíží 

na to, aby byl úkon proveden řádně a včas (§ 5 ZVSÚ). 

Důvodová zpráva k ZVSÚ uvádí, že vyšší soudní úředník je vázán pokynem předsedy 

senátu, jen pokud se nejedná o rozhodovací činnost. Toto odůvodnění se však vztahuje na 

původní návrh zákona, který v § 3 odst. 1 ZVSÚ zněl jinak.16 Podle účinného znění je tedy 

vyšší soudní úředník vázán pokyny vždy. Vázanost vyššího soudního úředníka pokyny lépe 

zachovává princip, že výkon soudnictví náleží primárně soudci a vyšší soudní úředník je jen 

pomocnou funkcí, jež formuloval Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 31/10. 

Pokyn by měl být písemný ve formě záznamu do spisu. Z pokynu musí být zřejmý 

obsah úkonu a způsob jeho provedení.  

1.1.3.3 Odejmutí a předložení věci 

Tak jako může dát předseda senátu vyššímu soudnímu úředníkovi pokyn k provedení 

úkonu, tak ale může, respektive dokonce musí i provedení úkonu odejmout. Postupuje tak 

v těch případech, kdy se jedná o věc právně nebo skutkové složitou. Složitost věci se 

neposuzuje objektivně, ale předseda senátu ji posoudí vzhledem ke schopnostem 

a zkušenostem konkrétního vyššího soudního úředníka17 

Zrcadlovou povinnost vyššího soudního úředníka zakotvuje § 7 ZVSÚ, když stanoví, 

že vyšší soudní úředník předloží věc předsedovi senátu, pokud se jedná o věc právně nebo 

skutkově složitou nebo je třeba provést úkon, k němuž není vyšší soudní úředník oprávněn. 

Zákon nestíhá nedodržení daného ustanovení sankcí neplatnosti rozhodnutí vyššího 

soudního úředníka – půjde však zpravidla o důvod k podání opravného prostředku proti 

takovému rozhodnutí – je však věcí dotčeného účastníka řízení, aby tak učinil. Obecně ve 

vztahu ke komentovanému ustanovení platí pravidlo „v pochybnostech soudci“.18  

                                                 

16„Vyšší soudní úředník se při provádění úkonů řídí pouze zákonem a jinými právními předpisy a jde-li 

o úkon, který nespočívá v rozhodnutí, také pokyny předsedy senátu nebo samosoudce (dále jen „předseda 

senátu“).“ 

17 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 16. 5. 2012 sp. zn. I. ÚS 1293/12 

18 GRYGAR, Jiří. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 23. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-706-6. 
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1.1.3.4 Vyloučení ve věci 

Tak jako soudce i vyšší soudní úředník může být vyloučen z provedení úkonu 

z důvodů obdobných jako u soudce. Jakmile se o takových důvodech dozví, musí o tom 

neprodleně informovat předsedu senátu a dále může činit jen takové úkony, které nesnesou 

odkladu. O vyloučení vyššího soudního úředníka rozhoduje předseda senátu a dále předseda 

soudu určí místo něj jiného vyššího soudního úředníka (§ 6 ZVSÚ). 

Podle OSŘ je soudce vyloučen, pokud lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti se 

zřetelem na poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům, pokud by měl rozhodovat věc, 

kterou již rozhodoval na nižším stupni, a při rozhodování o zmatečnosti jsou vyloučeni ti, kdo 

posuzované rozhodnutí vydali (§ 14 OSŘ ). 

1.1.3.5 Opravné prostředky 

Právní úprava opravných prostředků proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka je 

obsažena v § 9 ZVSÚ. Proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka lze podávat opravné 

prostředky, a to odvolání, odpor nebo námitky podle OSŘ nebo námitky podle ZVSÚ. 

Odvolání se podává za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. 

Nejprve se ale předkládá předsedovi senátu, který o něm rozhodne, pokud mu zcela vyhoví. 

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí prvního stupně a lze ho opětovně napadnout 

odvoláním. Odvolání se řídí úpravou § 201 a násl. OSŘ. 

Pro odpor a námitky podle OSŘ neobsahuje ZVSÚ žádné zvláštní ustanovení. Pro tyto 

opravné prostředky se tedy zcela užije úprava obsažená v OSŘ. 

Proti rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné, lze podat námitky podle 

ZVSÚ. Odvolání není přípustné proti rozhodnutím vyjmenovaným v § 202 odst. 1, 2, 3 OSŘ 

Námitky podle ZVSÚ se podávají do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení a nelze 

uplatňovat nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhoduje předseda senátu. Ten může 

rozhodnout takto: rozhodnutí potvrdí, změní, odmítne námitky, zastaví námitkové řízení. Proti 

rozhodnutí předsedy senátu není odvolání přípustné. Pokud v ZVSÚ není stanoveno jinak, 

použijí se na řízení o námitkách obdobně ustanovení o odvolání v OSŘ. V sazebníku 

soudních poplatků nenajdeme poplatek za námitky podle ZVSÚ. Z toho vyplývá, že řízení 

o námitkách podle ZVSÚ je bezplatné.19 

Zajímavého problému si ve svém článku všiml JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., soudce 

Krajského soudu v Praze. Rozhodnutí, proti kterému nelze podat odvolání, je v právní moci 

                                                 

19 GRYGAR, Jiří. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 28. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-706-6. 
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(§159 a § 167 odst. 2 OSŘ). Proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník a odvolání 

není přípustné, lze podat námitky podle § 9 ZVSÚ. Rozhodnutí je pak v právní moci, až když 

proti němu nelze podat námitky (§ 9 odst. 2 ZVSÚ). Tímto se tedy oddaluje okamžik nabytí 

právní moci rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné. To může vést k tomu, že vyšší 

soudní úředník taková rozhodnutí nebude vyhotovovat svým jménem, ale předseda senátu mu 

dá pokyn, aby mu rozhodnutí předložil ke kontrole a podpisu, aby tak zabránil běhu lhůty 

určené pro podání námitek. Důsledky tohoto postupu tak vlastně popírají snahy na 

odbřemenění soudců.20 

1.1.4 Úkony vyššího soudního úředníka v civilním procesu 

Rozsah, ve kterém může vyšší soudní úředník vykonávat činnosti v občanském 

soudním řízení, stanoví § 11 ZVSÚ. Výčet úkonů, ve zmíněném ustanovení je negativní, tzn., 

že vyšší soudní úředník může v civilním řízení provádět všechny úkony, kromě těch, které 

jsou uvedeny v § 11 ZVSÚ. Mezi úkony, které vyšší soudní úředník vykonávat nemůže, patří: 

a) vedení jednání ve věci samé, 

b) rozhodování ve věci samé formou rozsudku, 

c) rozhodování ve věci samé formou usnesení v řízeních podle občanského soudního 

řádu, soudního řádu správního a zákona upravujícího zvláštní řízení soudní mimo 

rozhodování v 

1. řízení o úschovách, 

2. řízení o umoření listin, 

3. věcech určení otcovství souhlasným prohlášením, 

4. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v opatrovnických věcech osob 

omezených ve svéprávnosti nebo osob, o jejichž svéprávnosti je vedeno řízení, 

osob, o kterých není známo, kde pobývají, neznámých osob a dále osob, jejichž 

zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, v nichž 

nebylo nařízeno jednání, 

5. řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 

a insolvenčního rejstříku, v nichž nebylo nařízeno jednání, 

  

                                                 

20  GRYGAR, Jiří. Řízení o námitkách proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka nebo asistenta 

soudce. Rekodifikace a praxe. 2014, 2014(4), 27-29. 
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d) rozhodování o předběžném opatření, 

e) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem 

nemovité věci, postižením obchodního závodu nebo zřízením soudcovského 

zástavního práva, 

f) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním 

pohledávky nebo prodejem movitých věcí v řízeních, v nichž bylo nařízeno 

jednání, 

g) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí nebo pověřování soudního exekutora 

a nařizování exekuce k vymožení peněžitého plnění, je-li exekučním titulem 

exekutorský zápis nebo notářský zápis včetně rozhodování o zastavení výkonu 

rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo soudním exekutorem, 

popřípadě bylo-li proti návrhu podáno odvolání, 

h) rozhodování o uspokojení práv na nepeněžité plnění, 

i) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti s výjimkou 

výživného, 

j) vydání potvrzení evropského exekučního titulu, 

k) rozhodování o odkladném účinku žaloby v soudním řízení správním, 

l) věci, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci, 

m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o 

1. ustanovení insolvenčního správce, 

2. odvolání insolvenčního správce z funkce, 

3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, 

4. zrušení usnesení schůze věřitelů, 

5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru, 

6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona, 

7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka 

nakládat s majetkovou podstatou, 

8. návrhu na moratorium, 

9. tom, že dlužník je v úpadku, 

10. zamítnutí insolvenčního návrhu, 

11. zrušení úpadku, 

12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení, 

13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení, 
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14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn 

a o přeměně reorganizace v konkurs, 

15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení, 

16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu, 

17. věci samé v incidenčních sporech, 

n) vyřizování dožádání s cizinou, mimo Slovenské republiky. 

Právní úprava vymezení úkonů vyšších soudních úředníků, ale taková vždy nebyla. Do 

1. 1. 2014 obsahoval zákon v § 10 pozitivní a v § 11 negativní výčet úkonů, které může vyšší 

soudní úředník provádět. Úprava byla změněna zákonem č. 293/2013 Sb., zákon, kterým se 

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. Stalo se tak v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 30. 5. 2013 sp. zn. 

Pl. ÚS 31/1021, který zrušil § 11 ZVSÚ. 

Návrh na zrušení §11 ZVSÚ podal Vrchní soud v Praze v souvislosti s probíhajícím 

odvolacím řízením proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem. Toto usnesení, jímž 

byly odmítnuty námitky žalovaného proti směnečnému platebnímu rozkazu, nevydal soudce, 

ale asistent soudce na základě § 11 ZVSÚ ve spojení s § 36a odst. 5 ZSS. Vrchní soud v Praze 

                                                 

21 Právní věta z nálezu pléna Ústavního soudu ČR ze dne 30. 5. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10: „Základním 

pravidlem ústavního charakteru je výkon soudnictví soudcem (srov. čl. 81, čl. 82 odst. 1 a čl. 94 odst. 2 Ústavy 

ČR); podíl ostatních osob na něm je výjimkou z pravidla. Při posouzení rozsahu této výjimky je třeba aplikovat 

východiska soudnictví demokratického právního státu, jehož nezbytnou vlastností je soudcovská nezávislost. Tato 

východiska se uplatní i pro případ posouzení otázky míry, v níž se mohou podílet na výkonu soudnictví vyšší 

soudní úředníci a asistenti soudců.  

Ústavní soud shledal, že současná právní úprava úkonů, které může činit vyšší soudní úředník, obsažená 

v zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ("ZVSÚ"), nemůže z ústavněprávního hlediska obstát. 

Ustanovení § 10 a § 11 ZVSÚ jsou ve zcela zjevném rozporu. Podle § 10 ZVSÚ může vyšší soudní úředník 

provádět jenom to, co je v tomto ustanovení výslovně uvedeno, zatímco podle § 11 ZVSÚ může činit všechno, 

krom toho, co je mu výslovně zakázáno. Taková úprava nastoluje řadu obtížně řešitelných interpretačních 

problémů a je zřejmé, že mezi oběma ustanoveními žádný racionální vztah není, neboť obě dvě jsou výrazem 

dvou různých legislativních přístupů, které vedle sebe nemohou obstát. K ústavně rozporným důsledkům rovněž 

vede text jednotlivých výjimek vypočtený v § 11 ZVSÚ, který neodpovídá postavení vyššího soudního úředníka, 

neboť ve svých důsledcích umožňuje, aby vyšší justiční úředník rozhodoval nezávisle na soudci, a dokonce aby 

rozhodoval ve věci samé. Přitom ústavněprávní odpovědnost za výkon soudnictví nesou soudci a je v i jejich 

vlastním zájmu se této odpovědnosti nevyhýbat.“ 
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své podání opíral o 2 argumenty, a to o vnitřní rozpornost ZVSÚ a neústavnost § 11 ZVSÚ. 

Ústavní soud ČR souhlasil s námitkami navrhovatele. § 10 ZVSÚ a § 11 ZVSÚ shledal 

navzájem si odporujícími, když § 10 ZVSÚ stanovil, že vyšší soudní úředník vykonává 

taxativně vypočtené úkoly a § 11 ZVSÚ určoval, že vykonává všechny úkony kromě 

taxativně vypočtených. Rovněž shledal za protiústavní konstrukci § 11 ZVSÚ. Konstatoval, 

že soudní moc má vykonávat v první řadě nezávislý soudce a jen pro jeho pomoc jsou zřízeny 

další funkce, jako je například vyšší soudní úředník. Proto není možné, aby vyšší soudní 

úředník mohl činit v zásadě vše a na soudce zbyl jen nepatrný zbytek úkolů, které vyšší 

soudní úředník činit nemůže. Proto § 11 ZVSÚ zrušil. Na to zareagoval zákonodárce 

a provedl novelu ZVSÚ tak, že § 10 ZVSÚ zrušil a § 11 ZVSÚ přeformuloval. Podle mého 

názoru, tím ale § 11 ZVSÚ problému protiústavnosti nezbavil, jelikož stále obsahuje úpravu, 

která říká, že vyšší soudní úředník vykonává zásadně vše, kromě vypočteného. Je pravdou, že 

výčet toho, co vyšší soudní úředník vykonávat nemůže je širší, ale na kritizované konstrukci 

ustanovení se nic nezměnilo. 

Největší kritikou ZVSÚ, a to nejen ze strany Ústavního soudu ČR22, bylo, že rozsahem 

svých pravomocí nahrazuje vyšší soudní úředník soudce, na kterých především má stát výkon 

soudní moci. K tomu, aby se ulehčilo soudcům, ale zároveň byla posílena kontrola nad 

činností vyšších soudních úředníků, slouží proto již výše zmiňované instituty jako vázanost 

vyššího soudního úředníka pokyny předsedy senátu, dohled předsedy senátu nad tím, aby byl 

úkon proveden řádně a včas, možnost předsedy senátu vyhradit si provedení úkolů vyššího 

soudního úředníka a možnost proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka podat opravné 

prostředky včetně speciálních námitek podle ZVSÚ. 

Ve svém článku hodnotí JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, tento nález 

jako „popření filozofie a tendencí posledních let směřujících k takzvanému „odbřemenění 

soudců“ a tedy i ke zlepšení vymahatelnosti práva v naší republice.“23JUDr. Jirsa nepopírá, 

že znění zákona před nálezem Ústavního soudu ČR bylo problematické. Zákonodárce 

problematickým negativním výčtem vyhověl požadavkům soudců a svěřil vyššímu soudnímu 

úředníkovi pravomoci co nejširší. Avšak zároveň do zákona vložil i výčet pravomocí 

                                                 

22 WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy. 2008, 16(19), 

707. 

23 JIRSA, Jaromír. O jednom (velkém) justičním kroku zpět. In: Právní prostor [online]. 2014 [cit. 

2018-02-21]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/o-jednom-velkem-justicnim-

kroku-zpet 
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pozitivní, což zapříčinilo nejasnosti v tom, jaké pravomoci může vyšší soudní úředník vlastně 

vykonávat. JUDr. Jirsa ale nesouhlasí s argumentací Ústavního soudu ČR, že soudnictví mají 

vykonávat zásadně nezávislí soudci, kteří k výkonu své funkce mají na rozdíl od vyšších 

soudních úředníků osobní předpoklady a odborné vzdělání. Poukazuje také na čl. 90 Ústavy 

a čl. 36 Listiny, které pojednávají o nezávislém a nestranném soudu a nikoli soudci a na právo 

na projednání věci bez zbytečných průtahů. Má tedy za to, že pokud soudce kontroluje 

a přezkoumává rozhodnutí nižších soudních osob, není to v rozporu s právem na soudní 

ochranu a zákonného soudce. 

Dle mého názoru není široké vymezení pravomocí vyšších soudních úředníků chybné. 

To, že vyšší soudní úředník nějaký úkon provést může, ještě neznamená, že ho vždy bude 

provádět. Je na předsedovi senátu, aby posoudil, co k němu přidělený vyšší soudní úředník 

nebo asistent soudce zvládne, a to mu také svěří. Soudce, který má vykonávat nezávislé 

a spravedlivé soudnictví sám nejlépe posoudí, co musí vykonat sám a co může přenechat 

k rozhodnutí jiným osobám tak, aby nebylo účastníkům řízení odňato právo na spravedlivý 

proces. Tím, že je soudce soudcem, by k tomu měl mít všechny předpoklady. 

V § 12 ZVSÚ jsou zmíněny úkony, které vyšší soudní úředník může vykonávat 

v trestním řízení, což ale pro tuto práci není relevantní. V souvislosti s občanským soudním 

řízením může ještě vyšší soudní úředník vykonávat úkony uvedené v § 14 ZVSÚ. Zde se ale 

jedná jen o podpůrné úkony, které nejsou rozhodovací činností. 

Předseda senátu si může vyhradit provést úkony vyššího soudního úředníka. 

Formulace § 13 ZVSÚ je ale poněkud nelogická, když stanoví, že předseda senátu si může 

vyhradit provedení úkonů uvedených v § 11 ZVSÚ a § 12 ZVSÚ. V těchto paragrafech je 

ovšem uvedeno, co nesmí vyšší soudní úředník provádět. 

Kromě negativního výčtu úkonů obsaženého v ZVSÚ, jsou ještě pravomoci vyššího 

soudního úředníka explicitně stanoveny v JŘ, KŘ a Instrukci o vymáhání pohledávek. 

Z JŘ vyplývají následující pravomoci. Vyšší soudní úředník může vyznačit právní 

moc, pokud rozhodnutí vydal nebo tím byl pověřen soudcem (§ 23 odst. 2 JŘ). V rozsahu 

svých oprávnění rozhoduje o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (§ 45 odst. 1 JŘ) a poté 

dává příkazy vykonavateli (§ 45 odst. 3 JŘ). Dále vyzývá oprávněného, aby sdělil číslo 

bankovního účtu, na který mu má být poslána částka získaná výkonem rozhodnutí (§ 49a JŘ). 

Posuzuje, zda je třeba nějakého úkonu pro zachování nebo výkonu práva z listiny, kterou mu 

odevzdal soudní vykonavatel v rámci výkonu rozhodnutí (§ 59b odst. 1 JŘ). Předseda soudu 

může určit vyššího soudního úředníka jako vykonavatele pro výkon předběžného opatření 

upravujícího poměry dítěte, rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o péči o nezletilé dítě, 
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popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte (§ 68 odst. 1 JŘ). Provádí 

také výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí. 

Podle KŘ dává vyšší soudní úředník pokyn k tomu, aby na úřední desce byla vyvěšena 

rozhodnutí, sdělení nebo jiné písemnosti (§ 3a odst. 3 KŘ). Dohlíží na to, zda jsou práce 

soudní kanceláře prováděny řádně a včas (§ 6 odst. 2 KŘ). Vyšší soudní úředník dává pokyny 

vedoucí soudní kanceláře (§ 8 odst. 3 až 6 KŘ). Určuje, jak se doručují písemnosti (§ 12 odst. 

2 a 3 KŘ). Stanoví způsob doručování, pokud není zpřístupněna datová schránka a rozhodne, 

zda je nutné rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické osoby a datovou schránkou fyzické 

osoby podnikající (§13a odst. 4 a 5 KŘ). Vyšší soudní úředník může určit dobu, po které se 

do spisu založí Tiskový výstup „Potvrzení o dodání a doručení do datové schránky“ (§ 13a 

odst. 11 KŘ). Může pověřovat zaměstnance soudu doručením soudní písemnosti (§ 13c 

odst. 2 KŘ). Dává pokyn, zda se zásilka doručuje výhradně jen do vlastních rukou adresáta, 

s vyloučením vhození do schránky nebo s vyloučením uložení (§ 13c odst. 7 KŘ). Může 

stanovit, že se vyrozumění podatele o vyřízení věci zašle jinak než jako obyčejná zásilka 

(§ 13f odst. 2 KŘ). Stanoví, které písemnosti se doručují do vlastních rukou (§ 13g 

odst. 1 KŘ). Dává pokyn k využití webové aplikace Centrální evidence vězněných osob 

(§ 13g odst. 2 KŘ). Může určit, že se pro doručení použije jiná obálka než ta, kterou stanoví 

zvláštní právní předpis (§ 13h odst. 1 KŘ). Při výkonu rozhodnutí dohlíží na vykonavatele 

vyšší soudní úředník v rámci svého oprávnění (§ 103 odst. 2 KŘ). Vyšší soudní úředník může 

být pověřen výkonem rozhodnutí v rámci svého oprávněná předsedou senátu (§ 103 

odst. 2 KŘ). Vyšší soudní úředník u dožádaného soudu nařídí, aby byl výkon rozhodnutí 

proveden (§ 105 odst. 2 KŘ). Společně s odesláním usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých věcí oprávněnému, jej vyzve, aby sdělil číslo bankovního účtu, na který 

mu má být zaslána peněžní částka získaná výkonem a dotazy na evidence majetku zjistí 

movité věci povinného (§ 108a KŘ). Vyšší soudní úředník v rámci svého oprávnění posoudí, 

je-li třeba nějakého úkonu k zachování nebo výkonu práva z listiny, která byla odebrána při 

výkonu rozhodnutí (§ 110 odst. 5 a § 112 odst. 1 KŘ) a určí, jak má vykonavatel zpeněžit 

hodnoty odebraných listin (§ 112 odst. 3 KŘ).  Doklad o zaplacení vyhotoví vyšší soudní 

úředník v případě dražby movitých věcí (§ 115 odst. 5 KŘ). Při výkonu rozhodnutí 

o předběžném opatření dává pokyny vykonavateli (§ 127 odst. 1 KŘ). Stanoví, kdy se provádí 

konverze písemností z elektronické do listinné podoby (§ 138 odst. 1 KŘ). Rozhodne, kdy se 

návrh do věci nevyřízené proti nemeritornímu procesnímu rozhodnutí vyloučí 

k samostatnému projednávání (§ 161a odst. 3 KŘ). Dává pokyn vedoucí soudní kanceláře pro 

zápis do přehledu o osobních a majetkových poměrech účastníků (§ 180 odst. 3 KŘ) a do 
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přehledného listu o provádění srážek (§ 181 KŘ). Vyšší soudní úředník provádí poplatkovou 

kontrolu a likvidaci znalečného a tlumočeného (§ 194 odst. 5 KŘ). Autorizovaná konverze 

písemnosti pro potřeby vložení do informačního systému ISROR se provede, pokud tak 

stanoví vyšší soudní úředník (§ 211 odst. 2 KŘ). Vyšší soudní úředník dává pokyn, kdy se 

osobní údaje podatele anonymizují (§ 215ga odst. 2 KŘ). Na jeho pokyn zašle vedoucí 

kanceláře listinný spis příslušnému soudu (§ 215k odst. 1 KŘ). Vyšší soudní úředník se 

postará o vyplacení náhrady nákladů řízení navrhovateli v řízení o návrhu na určení lhůty 

(§ 235a odst. 3 KŘ). 

Pravomoci vyššího soudního úředníka jsou také vyjádřeny v Instrukci o vymáhání 

pohledávek. Odpovědná osoba může písemně pověřit vyššího soudního úředníka provedením 

úkonů v souvislosti s vymáháním a nakládáním s daňovými pohledávkami (§ 9 odst. 2 

Instrukce o vymáhání pohledávek). Vyšší soudní úředník rozhoduje o prominutí pořádkové 

pokuty, kterou předtím uložil v rámci civilního řízení (§ 23 Instrukce o vymáhání 

pohledávek). Odpovědná osoba může pověřit vyššího soudního úředníka prováděním úkonů 

v souvislosti s vymáháním a nakládáním s nedaňovými pohledávkami (§ 25 odst. 2 Instrukce 

o vymáhání pohledávek). 

Je otázkou, do jaké míry je potřebné explicitně stanovit výše uvedené úkony. Všechny 

uvedené odpovídají mezím stanoveným § 11 ZVSÚ, a tedy již ze samotného ZVSÚ vyplývá, 

že je vyšší soudní úředník činit může. Toto pozitivní vymezení jeho pravomocí, které se 

v právním řádu objevuje vedle negativního výčtu v § 11 ZVSÚ pokládám za podobný 

problém, který již řešil Ústavní soud ČR v souvislosti s nálezem Pl. ÚS 31/10 (pozitivní 

vymezení pravomocí v § 10 a negativní vymezení v § 11). Tento způsob úpravy je proto podle 

mého názoru nesystémový. Na jeho obranu lze snad jen říci, že pro soudní osoby, které se JŘ, 

KŘ a Instrukcí o vymáhání pohledávek při své činnosti řídí, je tento způsob úpravy 

přehlednější a jasnější. 

1.2 Asistent soudce 

1.2.1 Základní vymezení funkce asistenta soudce 

1.2.1.1 Právní úprava 

S funkcí asistenta soudce se můžeme poprvé setkat již u Ústavního soudu ČSFR, kde 

na základě opatření č. o1/c51/1992 Sb. mohl z pověření soudce Ústavního soudu ČSFR 

vykonávat některé vypočtené úkony. V ZSS byla od roku 2002 zavedena funkce asistenta 

soudce Nejvyššího soudu ČR. Se SŘS vznikla od roku 2003 i funkce asistenta soudce 

Nejvyššího správního soudu ČR.  
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Již od účinnosti ZSS byla v § 3 obsažena zmínka, že na činnosti soudů se podílí mimo 

jiné i asistenti soudců. Ale až v roce 2006 byl novelou do zákona vložen nový § 36a, který 

vymezil funkci asistentů soudců u vrchních, krajských a okresních soudů.24 Funkce asistenta 

soudce se však do právního řádu dostala jako tzv. přílepek vládního návrhu zákona, který 

měnil zákon o advokacii. K zavedení funkce asistenta soudce tak neexistuje důvodová zpráva, 

která by vysvětlovala úmysl zákonodárce a ani rozdíl mezi vyšším soudním úředníkem 

a asistentem soudce, když dle platné úpravy je jejich postavení stejné, ačkoli jsou na ně 

kladeny odlišné nároky týkající se jejich vzdělání.25 

V rámci této diplomové práce se dále budu zabývat jen asistenty soudců u okresních, 

krajských a vrchních soudů a u Nejvyššího soudu ČR, jelikož jen tyto soudy mohou vést 

řízení ve věcech občanskoprávních. 

1.2.1.2 Právní postavení 

„Asistent soudce je osoba v pracovním poměru, která činí jednotlivé úkony 

občanského soudního řízení, trestního řízení nebo soudního řízení správního z pověření 

soudce, k němuž je přidělena, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce“26. Takto 

definuje asistenta soudce právnický slovník. V dalším výkladu této diplomové práce je nutno 

rozlišovat mezi asistentem soudce Nejvyššího soudu ČR a asistentem soudce vrchního, 

krajského a okresního soudu. Jejich postavení a pravomoci v rámci občanského soudního 

řízení jsou totiž odlišné. 

Zatímco asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu má v zásadě stejné 

postavení jako vyšší soudní úředník, jak o tom bude pojednáno dále, a podílí se tedy na 

rozhodovací činnosti soudu přímo, asistent soudce Nejvyššího soudu ČR vykonává pro 

soudce jen obslužné činnosti a provádí úkony, kterými ho soudce pověřil. Vzhledem 

k předmětu rozhodování Nejvyššího soudu ČR nemůže asistent soudce Nejvyššího soudu ČR 

přímo o čemkoli rozhodovat a soudci tedy pomáhá při jeho rozhodovací činnosti 

shromažďováním podkladů, vypracováváním analýz rešeršemi a podobnými úkoly.27 

                                                 

24 KOLBA, Jan. Jan Kolba – asistenti a jejich unie. In: Unie asistentů soudců České republiky [online]. 

Brno, 2009 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: http://www.unieasistentu.cz/index.php?option=com_content& 

task=view&id=4&Itemid 

25 PECHANEC, Pavel. Jak se stát soudcem. Soudce. 2010, 12(4), 11. 

26 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník: komentář. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2009, s. 22. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 

27  KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2015, s. 70. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2. 
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§ 36a ZSS zakotvuje funkci asistenta soudce u okresních, krajských a vrchních soudů. 

Pracovní poměr asistenta soudce vzniká jmenováním. Asistent je jmenován ke konkrétnímu 

soudci. Jmenuje ho předseda soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná. Předseda 

soudu může asistenta odvolat, a to i bez návrhu příslušného soudce. Pokud zanikne funkce 

soudce, u kterého je asistent přidělen, považuje se funkce asistenta za zrušenou. Na postavení 

asistenta soudce se přiměřeně použije ustanovení upravující postavení vyšších soudních 

úředníků.28 Tímto je myšlen ZVSÚ. 

§ 16 ZSS upravuje postavení asistentů soudců Nejvyššího soudu ČR. Zákon říká, že 

soudci Nejvyššího soudu ČR je jmenován alespoň jeden asistent soudce. Podle rozvrhu práce 

Nejvyššího soudu ČR na rok 2018 mají soudci občanskoprávního a obchodního kolegia 

přiděleny jednoho až tři asistenty. Také u asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR vzniká 

pracovní poměr jmenováním předsedou Nejvyššího soudu ČR na návrh soudce, ke kterému 

má být asistent přidělen a jeho funkce se považuje za zrušenou, pokud zanikne funkce soudce, 

ke kterému byl přidělen. Na návrh příslušného soudce může předseda soudu asistenta 

odvolat.29 

Asistent soudce u jakéhokoliv soudu má povinnost mlčenlivosti o věcech, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a této povinnosti ho může zprostit jen předseda 

konkrétního soudu. Pro asistenty soudců u Nejvyššího soudu ČR tato povinnost vyplývá 

z § 16 odst. 4 ZSS. Pro asistenty soudců vrchního, krajského a okresního soudu není 

povinnost mlčenlivost explicitně zakotvena. Vyplývá však z ustanovení § 36a odst. 5 ZSS, 

který stanoví, že na postavení asistenta soudce se přiměřeně použijí ustanovení upravující 

postavení vyšších soudních úředníků. Povinnost mlčenlivosti vyšších soudních úředníků je 

pak dána ustanovením § 5 odst. 1 JŘ a zprostit této povinnosti ho také dle § 5 odst. 2 JŘ může 

jen předseda soudu. 

Funkce asistenta soudce je úzce spjata s konkrétním soudcem. Tuto skutečnost lze 

pozorovat na jmenování ke konkrétnímu soudci na jeho návrh i na způsobu zrušení funkce 

asistenta za okolností zániku funkce „jeho soudce“. Za zánik funkce soudce lze považovat 

i případ, kdy bude soudce přeložen k jinému soudu a v případě jeho dlouhodobé absence, 

                                                 

28  DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 235. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 

29 Na rozdíl od asistenta soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu musí být pro odvolání 

asistenta Nejvyššího soudu ČR návrh „jeho“ soudce. 



22 

neboť za těchto podmínek je asistent soudce vzhledem ke svému úzkému sepětí se soudcem pro 

soud nadbytečný.30 

1.2.1.3 Odpovědnost při výkonu funkce 

Asistent soudce je do své funkce sice jmenován, ale jeho pracovní poměr se řídí 

zákoníkem práce (§ 16 odst. 1 ZSS a § 36a odst. 1 ZSS). Podle tohoto zákona také odpovídá 

za škodu, stejně jako vyšší soudní úředník, uplatní se tedy limit čtyřapůlnásobku jeho příjmu 

při náhradě škody. 

V plném rozsahu odpovídá asistent soudce za přestupky i trestné činy podle zákona 

o přestupcích a trestního zákoníku. Asistent soudce nepodléhá kárné odpovědnosti, jako je 

tomu u soudce. 

1.2.2 Předpoklady výkonu funkce asistenta soudce 

Asistentem soudce Nejvyššího soudu ČR, vrchního, krajského a okresního soudu se 

může stát jen občan ČR, který ukončil vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice. Asistent soudce musí být také 

bezúhonným, čímž se rozumí, že nesmí být pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na 

něj nehledí, jako by nebyl odsouzen (§ 16 odst. 3 ZSS a § 36a odst. 3 ZSS). 

Bezúhonnost je pro asistenta soudce definována přísněji, než je tomu u vyšších 

soudních úředníků, u kterých nedbalostní trestný čin spáchaný mimo výkon práce u soudu 

nebo státního zastupitelství není překážkou bezúhonnosti. U asistenta soudce je překážkou 

každý trestný čin, za který byl odsouzen, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl. 

Pro podmínku státního občanství a vzdělání platí vše, co bylo řečeno u výkladu 

vyššího soudního úředníka. 

1.2.3 Činnost asistenta soudce v civilním procesu 

1.2.3.1 Rozvrh práce 

Na každém soudu je sestavován rozvrh práce pro příslušný rok. V něm se mimo jiné 

jmenovitě určují asistenti soudců a jejich zastupování v jednotlivých soudních odděleních pro 

případ, že by byli nepřítomni, vyloučeni nebo by z jiných vážných důvodů nemohli ve věci 

provádět úkony (§ 42 odst. 1 ZSS). 

                                                 

30  KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2015, s. 77. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2. 
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V rámci rozvrhu práce může předseda soudu také stanovit, že soudní oddělení jsou 

organizována formou týmů. Součástí týmu je kromě předsedy senátu a dalších osob také 

asistent soudce (§ 1 odst. 4 KŘ). 

O rozvrhu práce se zmiňuje i čl. 2 JŘNS. Podle něj rozvrh práce určuje rozdělení práce 

mezi jednotlivá kolegia a senáty, avšak rozdělení práce u asistentů je dáno jejich zařazením 

k příslušnému soudci. Rozvrh práce určuje zastupování asistentů soudců. Podle § 10 KŘNS se 

v rozvrhu práce jmenovitě určují i asistenti soudců a stanoví se jejich zastupování. 

1.2.3.2 Pokyny předsedy senátu 

Asistent soudce Nejvyššího soudu ČR vykonává úkony podle pokynů příslušného 

soudce. Rozvrh práce Nejvyššího soudu ČR stanoví, že asistent soudce vykonává odborné 

práce podle pokynů předsedy senátu nebo soudce, k němuž je přidělen. Obdobně je rozsah 

činnosti upraven i v § 38b OSŘ, který stanoví, že asistent soudce Nejvyššího soudu ČR činí 

úkony v občanském soudním řízení z pověření soudce Nejvyššího soudu ČR. 

Asistent soudce vrchního, krajského a okresního soudu je povinen vykonávat svoji 

činnost v souladu se zákonem, rozvrhem práce a pokyny soudce (§ 36a odst. 4 ZSS). Pověření 

k provedení jednotlivého úkonu a pokyn soudce jsou pro asistenta soudce závazné. Předseda 

senátu dohlíží na to, aby byl úkon proveden řádně a včas (§ 5 ZVSÚ). 

1.2.3.3 Vyloučení ve věci 

Pro asistenty soudce neexistuje žádná zvláštní úprava jejich vyloučení z rozhodování 

ve věci. Pro asistenty soudce vrchního, krajského a okresního soudu se použije úprava platná 

pro vyšší soudní úředníky.31 Pro asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR platí obecná úprava 

v OSŘ. 

Asistent soudce vrchního krajského a okresního soudu, stejně jako vyšší soudní 

úředník je vyloučen z provedení úkonu z důvodů obdobných jako soudce (§ 6 ZVSÚ). Je tedy 

vyloučen, pokud lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti se zřetelem na poměr k věci, 

k účastníkům nebo jejich zástupcům, pokud by měl rozhodovat věc, kterou již rozhodoval na 

nižším stupni, a při rozhodování o zmatečnosti jsou vyloučeni ti, kdo posuzované rozhodnutí 

vydali (§ 14 odst. 1 až 3 OSŘ). Jakmile se o takových důvodech dozví, musí neprodleně 

informovat předsedu senátu, který o jeho vyloučení rozhodne. 

                                                 

31 Dle § 36a odst. 5 ZSS se na postavení asistentů soudců přiměřeně použijí ustanovení upravující 

postavení vyšších soudních úředníků. 



24 

Pro vyloučení asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR platí obecné ustanovení 

§ 17 OSŘ. Důvodem tedy může být jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům. 

O vyloučení rozhoduje také předseda senátu. 

1.2.3.4 Opravné prostředky 

Výklad o opravných prostředcích proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka platí 

i pro asistenta soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu. Proti jeho rozhodnutí je tedy 

přípustné odvolání, odpor a námitky podle OSŘ a námitky podle ZVSÚ. 

§ 374 odst. 3 OSŘ stanoví, že pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal 

asistent soudce, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Toto ustanovení platí pro asistenty 

soudců vrchních, krajských a okresních soudů. 

O opravných prostředcích proti rozhodnutí asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR 

nemá smysl hovořit. Jak bylo již zmíněno výše, asistent soudce Nejvyššího soudu ČR 

vykonává pro soudce pouze „obslužné“ činnosti a na rozhodování soudu se přímo nepodílí. 

1.2.4 Úkony asistenta soudce v civilním procesu 

Asistent soudce vykonává jednotlivé úkony z pověření soudce, pokud tak stanoví 

zákon nebo rozvrh práce. 

Na rozhodovací činnosti soudu se asistent soudce vrchního, krajského a okresního 

soudu podílí v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky, 

tedy ZVSÚ. Proto i pro asistenta soudce platí to, co již bylo řečeno ohledně ZVSÚ k činnosti 

vyšších soudních úředníků. 

V judikatuře, týkající se pravomoci asistenta soudce rozhodovat o soudních 

poplatcích, vyvstal problém ohledně § 11 písm. l) ZVSÚ. Toto ustanovení odkazuje na 

zvláštní zákon, který úkon v řízení výslovně svěřuje soudci. Problémem ale je, který zákon je 

oním zvláštním zákonem. 

Krajský soud v Českých Budějovicích vyslovil nicotnost usnesení, kterým asistentka 

soudce zamítla žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení 

zástupce. Stěžovatel proti tomuto usnesení podal návrh, který svým obsahem byly námitky 

dle § 9 ZVSÚ. Krajský soud dovodil důvodnost podaných námitek s odkazem na § 11 

písm. l) ZVSÚ a § 35 odst. 8 (dnešní odst. 9) a § 36 odst. 3 SŘS (analogicky pro civilní řízení 

tomu odpovídají ustanovení § 30 odst. 1 a § 138 odst. 1 OSŘ) a konstatoval, že o osvobození 

od soudních poplatků a ustanovení zástupce může rozhodovat jen předseda senátu, jak to 

stanoví příslušná ustanovení SŘS. S ohledem na nedostatek pravomoci asistentky soudce soud 

dovodil nicotnost usnesení a následným usnesením rozhodl o žádosti stěžovatele. Proti oběma 
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usnesením krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, ve které argumentoval tím, že 

předseda senátu může na základě podaných námitek proti rozhodnutí asistentky soudce 

rozhodnutí potvrdit nebo změnit, ale nemůže ho zrušit. Nejvyšší správní soud ČR kasační 

stížnosti proti oběma usnesením spojil do jednoho řízení. Nejvyšší správní soud ČR souhlasil 

se stěžovatelem v tom, že při rozhodování o námitkách lze napadené rozhodnutí jen potvrdit 

nebo změnit. Nad rámec toho podotkl, že dle ustanovení § 36 odst. 3 SŘS (tomu odpovídá 

§ 138 odst. 1 OSŘ) a § 35 odst. 8 SŘS (dnešní odst. 9 a tomu odpovídající § 30 odst. 1 OSŘ 

v civilním řízení) o žádosti o osvobození od soudních poplatků a o návrhu na ustanovení 

zástupce rozhoduje předseda senátu. Tato ustanovení ale nelze vykládat tak, že jde o věci, 

v nichž je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci ve smyslu ustanovení § 11 

písm. l) ZVSÚ. Obě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích tedy Nejvyšší správní 

soud ČR zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.32 

Podobný kompetenční problém řešil Ústavní soud ČR již za znění ZVSÚ účinného do 

roku 2014. Stěžovatel se v ústavní stížnosti domáhal zrušení rozhodnutí soudů prvního 

a druhého stupně, jelikož měl za to, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces 

a zákonného soudce tím, že u soudu prvního stupně o jeho žádosti o osvobození od soudních 

poplatků rozhodoval asistent soudce a nikoliv předseda senátu, jak je stanoveno v § 138 OSŘ. 

Ústavní soud ČR v odůvodnění svého nálezu odkázal na odůvodnění usnesení Vrchního 

soudu v Praze. Vrchní soud v Praze vycházel z ustanovení § 36a odst. 4 ZSS a z ustanovení 

§ 10 odst. 3 písm. e) ZVSÚ a dovodil z nich, že o osvobození od soudních poplatků může 

rozhodnout asistent soudce. Ústavní soud ČR zmínil také ustanovení § 36 OSŘ ve znění 

zákona 133/1982 Sb., ze kterého je patrno, že sousloví předseda senátu zavedla uvedená 

novela jako legislativní zkratku, pod níž lze subsumovat samosoudce i asistenta soudce nebo 

vyššího soudního úředníka. Dle Ústavního soudu ČR tak mohl asistent soudce o osvobození 

od soudního poplatku rozhodovat a nedošlo tak k zásahu do ústavně zaručených práv 

stěžovatele.33 

Dle mého názoru je ustanovení § 11 písm. l) ZVSÚ a na něj navazující např. 

ustanovení § 138 OSŘ velmi problematické. § 138 totiž hovoří o pravomoci předsedy senátu. 

Po přečtení tohoto ustanovení, tedy můžeme nabýt dojmu, že o osvobození od soudních 

poplatků může rozhodovat jen předseda senátu. Dle výše uvedených soudních rozhodnutí 

tomu tak ale není. Zákonodárce touto formulací chtěl pravděpodobně říci, že pokud jde o věc, 

                                                 

32 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 16. 3. 2015 sp. zn. 5 As 189/2014 

33Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 3. 5. 2016 sp. zn. III. ÚS 3838/15 
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ve které je příslušný senát má pravomoc o osvobození od soudních poplatků rozhodovat jen 

jeho předseda a nikoli celý senát. Zda může předseda senátu delegovat tuto svou pravomoc na 

někoho jiného, ustanovení neřeší. 

Ustanovení § 11 písm. l) uvádí, že vyšší soudní úředník není oprávněn rozhodovat ve 

věci, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci. Co je ale oním zvláštním 

zákonem, je otázkou. OSŘ je k ZVSÚ lex generalis. Proto tedy, jak bylo řečeno i v judikatuře, 

se § 11 písm. l) neuplatní ve vztahu k OSŘ. Komentář k ZVSÚ uvádí, že ustanovení je určitou 

formou zpětného odkazu. Předpokládá k sobě další lex specialis, což je ale nadbytečné, 

jelikož stačí, pokud jakýkoli lex specialis nebo lex posterior stanoví jinak34. Pokud soud 

nepovažuje OSŘ za zvláštní předpis ve vztahu k ZVSÚ, je ustanovení § 11 písm. l) obsoletní 

a vyšší soudní úředník a asistent soudce může rozhodovat v rozsahu, v jakém není vyloučen 

dle ZVSÚ. A to přesto, že OSŘ pravomoc svěřuje předsedovi senátu.35 

Některé úkony, které asistent soudce může vykonávat v civilním řízení, jsou explicitně 

stanoveny v JŘ, KŘ a KŘNS. JŘ se použije pro asistenty soudců krajského a okresního soudu. 

KŘ se vztahuje na asistenty soudců vrchního, krajského a okresního soudu. KŘNS se vztahuje 

jen na asistenty soudce Nejvyššího soudu ČR. 

V JŘ jsou asistentovi soudce svěřeny tyto pravomoci: může vyznačit právní moc na 

rozhodnutí, které vydal nebo pokud ho k tomu pověřil soudce (§ 23 odst. 2 JŘ), předseda 

soudu jej může určit jako soudního vykonavatele pro výkon předběžného opatření 

upravujícího poměry dítěte, rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o péči o nezletilé dítě, 

popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte (§ 68 odst. 1 JŘ) 

a asistent soudce také provádí výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí (§ 69 

odst. 1 JŘ). 

Asistent soudce vykonává v civilním řízení i úkony, které mu svěřuje KŘ. Dává pokyn 

k vyvěšení písemnosti na úřední desce soudu (§ 3a odst. 3 KŘ). Pokyny dává asistent soudce 

také vedoucí soudní kanceláře (§ 8 odst. 3 až 6 KŘ). Určuje, jak se doručují písemnosti (§ 12 

odst. 2 a 3 KŘ). Stanoví způsob doručování, pokud není zpřístupněna datová schránka 

a rozhodne, zda je nutné rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické osoby a datovou 

                                                 

34 GRYGAR, Jiří. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 39. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-706-6. 

35 KOZELKA, Pavel. Dopad nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10 na rozhodovací činnost vyšších 

soudních úředníků a asistentů soudce. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 27. 1. 2017 [cit. 2018-03-08]. Dostupné 

z: http://www.bulletin-advokacie.cz/dopad-nalezu-ustavniho-soudu-pl.-us?browser=full 
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schránkou fyzické osoby podnikající (§13a odst. 4 a 5 KŘ). Asistent soudce může určit dobu, 

po které se do spisu založí Tiskový výstup „Potvrzení o dodání a doručení do datové 

schránky“ (§ 13a odst. 11 KŘ). Může pověřovat zaměstnance soudu doručením soudních 

písemnosti (§ 13c odst. 2 KŘ). Dává pokyn, zda se zásilka doručuje výhradně jen do vlastních 

rukou adresáta, s vyloučením vhození do schránky nebo s vyloučením uložení (§ 13c 

odst. 7 KŘ). Může stanovit, že se vyrozumění podatele o vyřízení věci zašle jinak než jako 

obyčejná zásilka (§ 13f odst. 2 KŘ). Stanoví, které písemnosti se doručují do vlastních rukou 

(§ 13g odst. 1 KŘ). Dává pokyn k využití webové aplikace Centrální evidence vězněných 

osob (§ 13g odst. 2 KŘ). Může určit, že se pro doručení použije jiná obálka než ta, která je 

stanovena zvláštním právním předpisem (§ 13h odst. 1 KŘ). Asistent soudce u dožádaného 

soudu nařídí, aby byl výkon rozhodnutí proveden (§ 105 odst. 2 KŘ). Doklad o zaplacení 

vyhotoví vyšší soudní úředník v případě dražby movitých věcí (§ 115 odst. 5 KŘ). Při výkonu 

rozhodnutí o předběžném opatření dává pokyny vykonavateli (§ 127 odst. 1 KŘ). Stanoví, 

kdy se provádí konverze písemností z elektronické do listinné podoby (§ 138 odst. 1 KŘ). 

Rozhodne, kdy se návrh do věci nevyřízené proti nemeritornímu procesnímu rozhodnutí 

vyloučí k samostatnému projednávání (§ 161a odst. 3 KŘ). Autorizovaná konverze 

písemnosti pro potřeby vložení do informačního systému ISROR se provede, pokud tak 

stanoví asistent soudce (§ 211 odst. 2 KŘ). Asistent soudce dává pokyn, kdy se osobní údaje 

podatele anonymizují (§ 215ga odst. 2 KŘ). Na jeho pokyn zašle vedoucí kanceláře listinný 

spis příslušnému soudu (§ 215k odst. 1 KŘ). Asistent soudce se postará o vyplacení náhrady 

nákladů řízení navrhovateli v řízení o návrhu na určení lhůty (§ 235a odst. 3 KŘ). 

JŘNS pro asistenty soudců Nejvyššího soudu ČR stanoví jednotlivé pravomoci, které 

vykonávají v civilním řízení. Vedoucí soudní kanceláře v součinnosti s asistenty zajišťují 

založení písemností do příslušného spisu, jejich žurnalizaci a záznam o pohybu spisu [§ 15 

odst. 1 písm. c) JŘNS]. Asistent soudce dává pokyn soudní kanceláři pro vyhotovení podání 

v odpovídajícím počtu stejnopisů (§ 23 JŘNS). Není-li třeba zakládat do spisu obálku, v níž 

došlo podání k soudu, vyřadí ji asistent soudce na pokyn soudce (§ 25 odst. 1 JŘNS). Asistent 

soudce může stanovit, že konverzi dokumentů provádí jiné oddělení nebo jiný zaměstnanec, 

než elektronická podatelna (§ 29 odst. 1 JŘNS). Dává pokyn k převodu písemnosti z listinné 

do elektronické podoby (§ 29 odst. 2 JŘNS). Provádí poplatkovou kontrolu a likvidaci 

znalečného a tlumočeného (§ 77 odst. 3 JŘNS). V referátu určuje způsob doručení (§ 86 odst. 

3 JŘNS). Pokud informační systém datových schránek sdělí, že datová schránka není aktivní, 

zvolí se jiný způsob doručení, pokud asistent soudce neurčí jinak (§88 odst. 4 JŘNS). Asistent 

soudce může stanovit, že se při doručování fyzickým osobám nerozlišuje mezi datovou 
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schránkou fyzické osoby a datovou schránkou fyzické osoby podnikající (§ 88 odst. 5 JŘNS). 

Pověřuje zaměstnance soudu doručením soudní písemnosti (§ 90 odst. 2 JŘNS). Dává pokyn 

k tomu, aby se na doručované zásilce vyznačilo, zda je písemnost určena výhradně jen do 

vlastních rukou adresáta, s vyloučením vhození do schránky nebo s vyloučením uložení (§ 90 

odst. 7 JŘNS). Stanoví, že se vyrozumění podatele o vyřízení věci zašle jinak než jako 

obyčejná zásilka (§ 93 odst. 2 JŘNS). Určí, kdy se pro doručování prostřednictvím 

doručujícího orgánu použije jiná obálka než ta, kterou stanoví zvláštní právní předpis (§ 94 

odst. 1 JŘNS). Stanoví, kdy se písemnost doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb a jaký druh obálky bude použit (§ 94 odst. 3 JŘNS). Vyznačí právní moc na originál 

písemného vyhotovení rozhodnutí doručovaného soudem (§ 112 odst. 1 JŘNS). V rámci 

insolvenčního řízení dává asistent soudce pokyn soudní kanceláři k opatření elektronického 

obrazu dokumentu a zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 149 odst. 2 JŘNS) a posuzuje 

nutnost anonymizace podání (§ 149 odst. 4 JŘNS). Anonymizaci podléhají údaje podle 

pokynu asistenta soudce [§ 150 odst. 2 písm. a) JŘNS]. 

1.3 Justiční čekatel 

1.3.1 Základní vymezení funkce justičního čekatele 

1.3.1.1 Právní úprava 

„Justiční čekatel je fyzická osoba připravující se na výkon funkce soudce.“36 ZSS 

stanoví, že se na činnosti soudů podílí i justiční čekatelé. Tento zákon vymezuje předpoklady 

výkonu funkce justičního čekatele, náplň přípravné služby a odbornou justiční zkoušku. 

Jednotlivé úkony, které může justiční čekatel vykonávat, pak stanoví JŘ a KŘ. Pro výkon 

činností justičního čekatele je použije i ZVSÚ, a to v době, kdy už justiční čekatel úspěšně 

složil justiční zkoušku. Prováděcím předpisem k ZSS je vyhláška č. 382/2017 Sb., o výběru, 

přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce. Ta upravuje 

obsahovou náplň a organizaci přípravné služby, postup při výběru justičních čekatelů a při 

jejich přijímání do pracovního poměru a podrobnosti o odborné justiční zkoušce. 

1.3.1.2 Právní postavení a vývoj počtu justičních čekatelů 

Funkce justičního čekatele je vytvořena proto, aby připravovala uchazeče na výkon 

funkce soudce. Tak o justičních čekatelích hovoří § 109 odst. 1 ZSS. O místo soudce se může 

ucházet i kdokoli jiný, než je justiční čekatel, pokud splní zákonné podmínky, ale 

                                                 

36 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník: komentář. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2009, s. 27. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
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předpokládalo se, že ti nejkvalitnější kandidáti na pozici soudce budou právě z řad justičních 

čekatelů, jelikož jejich přípravná služba je pro výkon funkce soudce specializovaná. 

Zápis z jednání kolegia předsedů krajských soudů uveřejněný v časopisu Soudce 

v čísle 2/201037 hovoří o „odumírání“ funkce justičních čekatelů. Justiční čekatele postupně 

nahrazují asistenti soudců, jejichž funkce byla zavedena od roku 2006. 

V roce 2010 sestavilo ministerstvo spravedlnosti pracovní skupinu, která se měla 

zabývat postavením a uplatněním justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků a asistentů 

soudců s tím, že tato diferenciace funkcí se jevila jako zbytečná. Hlavním zdrojem pro 

doplňování řad soudců se předpokládali asistenti soudců s odůvodněním, že jde o osoby úzce 

spolupracující se soudci, kteří vykonávají jednoduché úkoly svěřené jinak soudci.38  

JUDr. Jiří Doležílek, tehdejší předseda Krajského soudu v Ostravě, ve svém článku 

nesouhlasí s koncepcí nahrazení justičních čekatelů asistenty soudců. Smysl asistenta soudce 

vidí v odborné pomoci soudci. Procedura přijímání asistenta soudce je také jednodušší, než je 

tomu u justičního čekatele a dle něj nemůže být dostačující pro adepty na funkci soudce. Také 

vzdělávání asistenta soudce, jakožto „pravé ruky“ soudce je více specializované podle 

oddělení, do kterého byl zařazen, než je tomu u justičního čekatele, který se snaží připravit na 

funkci soudce pomocí „všeobecného“ vzdělání.39 

Od roku 2010–2011 začalo Ministerstvo spravedlnosti ČR formulovat představu 

otevřené justice, která měla za cíl na pozice soudců dosazovat odborníky z jiných právních 

profesí formou otevřených výběrových řízení na pozici soudce. Navrhovaná instrukce 

nakonec vydána nebyla, ale dopady na praxi byly zřejmé. Došlo k omezení výběrových řízení 

na pozice justičních čekatelů. Soudcovský stav se na různých soudech doplňoval různě. 

Někde se přiklonili k otevřeným výběrovým řízením s vícekolovým systémem, jinde zvolili 

cestu výběru z asistentů soudců.40 

Zavedení funkce asistenta soudce v roce 2006 i záměry Ministerstva spravedlnosti od 

roku 2010 se promítly do vývoje počtu justičních čekatelů v České republice. Ještě v roce 

2004 bylo u soudů zaměstnáno 348 justičních čekatelů. V roce 2005 jich bylo 257 a v roce 

2006 jen 165. To znamená, že po zavedení funkce asistenta soudce bylo justičních čekatelů 

přibližně dvakrát méně než před jejím zavedením. Od roku 2010, kdy justičních čekatelů 

                                                 

37 SVÁČEK, Jan. Z jednání Kolegia předsedů krajských soudů (12. 1. 2010). Soudce. 2010, 12(2), 9. 

38 DOLEŽÍLEK, Jiří. Asistenti soudců místo justičních čekatelů?. Soudce. 2010, 12(6-7), 13. 

39 DOLEŽÍLEK, Jiří. Asistenti soudců místo justičních čekatelů?. Soudce. 2010, 12(6-7), 13-15. 

40 HROMEK, Vladimír. Jak vybírat?. Soudce. 2016, 18(2), 2. 
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u soudů působilo celkem 149, se až do roku 2014 jejich počet zmenšoval až na pouhých 41 

justičních čekatelů vykonávajících přípravnou službu u všech soudů v České republice. Od 

roku 2014 až do současnosti se jejich počet pohybuje kolem 80 justičních čekatelů. 

V roce 2018 působilo v obvodech jednotlivých krajských soudů v České republice 

k 1. 1. 2018 74 justičních čekatelů. Nejvíce jich bylo zaměstnáno v obvodu Krajského soudu 

v Praze (33 justičních čekatelů). Naopak žádní justiční čekatelé nebyli v obvodu Krajského 

soudu v Ústí nad Labem, Krajského soud v Českých Budějovicích a Městského soudu 

v Praze.41 

Přehlednější zpracování statistických údajů je obsaženo v tabulkách a grafu 

v Přílohách 2 až 4. 

V časopisu Soudce v čísle 7-8/2010 byly zveřejněny výsledky ankety na téma „Jakým 

způsobem vybíráte soudce a soudní čekatele?“ Na anketu odpovědělo 6 předsedů krajských 

soudů a jejich odpovědi byly následující (výsledky vypovídají o stavu v roce 2010). Na 

Krajském soudu v Praze vybírali soudce okresních soudů zásadně z řad justičních čekatelů. 

Předsedkyně Krajského soudu v Ostravě považuje výběr soudců z řad justičních čekatelů za 

jediný možný transparentní systém předvídaný zákonem. U krajského soudu v Plzni se adepti 

na funkci soudce vybírali vesměs z řad justičních čekatelů, kterých měli ale nedostatek, 

a proto vypisovali i výběrová řízení přímo na pozici soudce okresního soudu. Také 

u Krajského soudu v Hradci Králové nevybírali jen z justičních čekatelů, ale taktéž z řad 

asistentů soudců, jimž pracovní poměr vznikl před 1. 4. 2013. V té době totiž na soudu 

působil jen jeden justiční čekatel, a tak asistenti soudců legitimně očekávali, že mohou být 

navrženi na funkci soudce. Soudce pro okresní soudy Krajského soudu v Ústní nad Labem 

vybírali ve výběrových řízení na senior asistenty. Těmi byli asistenti, kteří splňovali všechny 

zákonné podmínky pro jmenování kromě věku. Městský soud v Praze ve své odpovědi 

odkázal na materiál nacházející se na webových stránkách soudu. 42  Ten pojednává 

o vyhlášeném výběrovém řízení na pozici soudců okresního soudu. Z tohoto vyplývá, že 

přihlásit se může každý, kdo splňuje zákonem stanovené požadavky. 

V důvodové zprávě k nové vyhlášce o justičních čekatelích se hovoří o tom, že stav, 

kdy některé soudy nahradily funkci justičního čekatele zcela funkcí asistenta soudce je 

nežádoucí. Příprava na výkon funkce soudce by měla u všech soudů probíhat jednotně, podle 

                                                 

41 Všechny statistické údaje byly získány od Ministerstva spravedlnosti ČR prostřednictvím žádosti 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

42 Dostupné zde: https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=26&j=36&k=3800&d=353342 
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určitých pravidel, které je třeba sjednotit. Důvodová zpráva hovoří o tom, že k výběru 

a přípravě justičních čekatelů dochází jen u osmi krajských soudů. Navrhovaná právní úprava 

má tedy za cíl obnovit systém justičních čekatelů, jejichž odborná příprava bude spjatá 

s konkrétním soudcem. 

V důvodové zprávě také stojí, že „justiční čekatelé by měli nově postupně nahradit 

asistenty soudců u soudů prvního stupně.“43 Při konzultaci na Okresním soudu v Liberci mi 

bylo sděleno, že se asistenti soudů obávali o udržení svých pracovních míst. Dle nejnovějších 

informací se ale konkrétně na Okresním soudu v Liberci žádná místa asistentů soudců rušit 

nebudou. 

Záměrem Ministerstva spravedlnosti je nyní znovu obnovit fungující systém justičních 

čekatelů, ze kterého by pocházeli kvalitní kandidáti na výkon funkce soudce. 

Dle mého názoru by se soudci měli profilovat z řad justičních čekatelů. Asistenta soudce 

vnímám jako osobu, která má být nápomocna soudci při jeho rozhodování. Asistent je 

přidělen ideálně k jednomu soudci. Soudci se dle rozvrhu práce specializují na určitou 

agendu, a tedy i asistent soudce je pak specializován. Pro práci soudce je také výhodnější, 

pokud k sobě má dlouhodobě jednoho asistenta, kterého zaškolí podle svých představ. 

Oboustranná spolupráce mezi nimi je pak jednodušší. Situace, kdy asistent soudce svou 

funkci vykonává jen pro účely potřebné praxe a dosažení věku pro výkon funkce soudce a po 

několika letech z funkce odchází, je pro soudce problémem, kdy si stále musí „vychovávat“ 

svého asistenta. 

1.3.1.3 Přípravná služba a odborná justiční zkouška 

Smyslem výkonu funkce justičního čekatele je příprava k výkonu funkce soudce 

(§ 109 odst. 1 ZSS). Za tímto účelem se přípravná služba vykonává u okresního nebo 

krajského soudu (§ 30 odst. 3 a § 34 odst. 3 ZSS). Zpravidla je justiční čekatel přidělen 

k jednomu soudci (§ 14 odst. 2 vyhlášky o justičních čekatelích). Přípravná služba trvá 

36 měsíců (§ 110 odst. 1 ZSS). Do doby přípravné služby se započte i doba výkonu jiných 

právnických profesí vypočtených v § 110 odst. 3 ZSS. Jedná se o funkci státního zástupce, 

asistenta státního zástupce, právního čekatele, soudce Ústavního soudu ČR, asistenta soudce, 

praxe advokáta a advokátního koncipienta, notáře, notářského kandidáta, notářského 

koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, 

                                                 

43 Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční 

zkoušce: Odůvodnění. Ministerstvo spravedlnosti, 2017, str. 5. Dostupné také z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?pid=ALBSAPPGURCU 
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činnost zaměstnance ministerstva, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského 

studijního programu v oblasti práva na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě 

návrhů obecně závazných právních předpisů a asistenta Veřejného ochránce práv. Na žádost 

justičního čekatele může Ministerstvo spravedlnosti započíst i dobu jiné právnické činnosti, 

pokud při ní získal zkušenosti potřebné pro výkon funkce soudce. 

Zájemce o přijetí do přípravné služby se registruje do evidence (§ 1 odst. 1 vyhlášky 

o justičních čekatelích). Tato registrace se považuje za přihlášku do výběrového řízení podle 

obvodu, který zájemce uvedl (§ 1 odst. 6 vyhlášky o justičních čekatelích). Podmínkou pro 

účast ve výběrovém řízení je úspěšné vykonání vstupního testu (§ 5 odst. 1 vyhlášky 

o justičních čekatelích). Výběrové řízení vyhlašuje předseda krajského soudu po projednání 

s Ministerstvem spravedlnosti ČR (§ 7 odst. 1 vyhlášky o justičních čekatelích). Skládá se 

z písemného testu a pohovoru, přičemž předseda krajského soudu může stanovit, že písemný 

test se konat nebude (§ 7 odst. 3 vyhlášky o justičních čekatelích). Součástí pohovoru je 

i předběžné určení soudu, u něhož bude justiční čekatel vykonávat přípravnou službu (§ 11 

odst. 3 vyhlášky o justičních čekatelích). Výsledek pohovoru předloží komise předsedovi 

krajského soudu (§ 11 odst. 5 vyhlášky o justičních čekatelích). Do přípravné služby přijímá 

justičního čekatele předseda krajského soudu, který také určí místo výkonu přípravné služby 

(§ 12 odst. 1 vyhlášky o justičních čekatelích). 

Justiční čekatel je přijímán do pracovního poměru, kdy za stát uzavírá pracovní 

smlouvu příslušný krajský soud (§ 111 odst. 1 ZSS). Pracovní poměr se uzavírá na dobu 

určitou, a to na 40 měsíců. Lze ho prodloužit až o dalších 20 měsíců tak, aby doba přípravné 

služby byla požadovaných 36 měsíců. Omezení prodloužení dvaceti měsíci se nepoužije, 

pokud je důvodem nepřítomnosti plnění branné povinnosti, výkon civilní služby, těhotenství, 

rodičovská nebo mateřská dovolená (§ 112 odst. 1 ZSS). Jeho pracovní poměr se řídí 

zákoníkem práce, není-li určeno jinak (§ 112 odst. 3 ZSS). 

Při nástupu do práce skládá justiční čekatel do rukou předsedy krajského soudu slib. 

Pokud slib složit odmítne, má to za následek skončení pracovního poměru (§ 112 odst. 

2 ZSS). 

Přípravná služba je vykonávána u okresního nebo krajského soudu jako soudu prvního 

stupně. Až 6 měsíců přípravné služby může čekatel vykonávající přípravnou službu 

u okresního soudu vykonat u soudu krajského a naopak. (§ 14 odst. 1 a 2 vyhlášky 

o justičních čekatelích). Aby přípravná služba justičního čekatele co nejlépe připravila na 

výkon funkce soudce, řídí se plánem přípravné služby, který cílí na prohloubení odborných 

znalostí, rozvíjení schopností aplikovat právní předpisy, získání znalostí o jednotlivých 



33 

agendách vedených soudy, osvojení si procesních postupů a návyků pro výkon funkce soudce 

a seznámení se s etickými principy (§ 13 odst. 1 a 2 vyhlášky o justičních čekatelích). 

Součástí jsou i adaptační kurzy, semináře a přednášky (§ 14 odst. 3 vyhlášky o justičních 

čekatelích). Na přípravné službě se podílí i poradní sbor a školitelé. 

Poradní sbor projednává plán přípravné služby s předsedou soudu. Koordinuje 

přípravnou službu a dohlíží na její výsledky a vypracovává návrhy hodnocení čekatele. Je 

složen z 3 až 5 členů, které jmenuje a odvolává předseda krajského soudu ze soudců 

působících v obvodu krajského soudu (§ 15 odst. 1 až 3 vyhlášky o justičních čekatelích). 

Průběh a úroveň přípravné služby zabezpečují školitelé. Školitelé zaznamenávají údaje 

do osobního spisu justičního čekatele. Ze soudců je jmenuje a odvolává předseda krajského 

soudu (§ 16 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky o justičních čekatelích). 

Před koncem přípravné služby může justiční čekatel skládat odbornou justiční 

zkoušku, jejímž účelem je ověřit, zda je uchazeč náležitě odborně připraven pro výkon funkce 

soudce (§ 114 odst. 1 ZSS). Pracovní poměr uchazeče, který úspěšně zkoušku složil, lze 

s jeho souhlasem změnit na pracovní poměr na dobu neurčitou (§ 116 odst. 1 ZSS). 

Odborná justiční zkouška se skládá z písemné a ústní části. V rámci písemné části 

justiční čekatel vypracuje vždy po jednom rozhodnutí ve věci trestní, občanskoprávní nebo 

obchodní a správní (§ 19 odst. 1 vyhlášky o justičních čekatelích). V rámci ústní části se 

hodnotí znalosti justičního čekatele z oborů práva ústavního, občanského hmotného 

a procesního, pracovního a sociálního zabezpečení, rodinného, trestního hmotného 

a procesního, obchodního, správního hmotného a procesního, ze správního soudnictví, 

z notářského a exekučního řádu, z jednacích a kancelářských řádů soudů, organizace soudů 

a státního zastupitelství a základní znalosti práva evropského a mezinárodního (§ 20 odst. 2 

a 3 vyhlášky o justičních čekatelích). 

Justiční čekatel má povinnost zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se ve výkonu 

přípravné služby dozvěděl ve stejném rozsahu jako soudce. Zprostit ho může jen předseda 

krajského soudu (§ 113 odst. 2 ZSS). 

1.3.1.4 Odpovědnost při výkonu funkce 

Ačkoli výkon funkce justičního čekatele směřuje k budoucímu výkonu funkce soudce 

a čekatel musí splňovat stejné předpoklady jako soudce (vyjma věku, zkušeností a odborné 

justiční zkoušky) a skládá i slib, není kárně odpovědný, jako je tomu u soudce. 

Za trestné činy i přestupky spáchané v rámci výkonu své funkce je justiční čekatel 

plně odpovědný podle trestního zákoníku a přestupkového zákona. 
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Jeho pracovní poměr se řídí zákoníkem práce, podle kterého je i odpovědný za škodu, 

kterou při výkonu své funkce způsobí. 

1.3.2 Předpoklady výkonu funkce justičního čekatele 

Do pracovního poměru může být přijat jen ten, kdo splňuje požadavky na výkon 

funkce soudce podle § 60 odst. 1 až 4 ZSS s výjimkou věku, zkušeností a odborné justiční 

zkoušky (§ 111 odst. 2 ZSS). Uchazeč tedy musí splňovat následující podmínky: státní 

občanství České republiky, plná svéprávnost, bezúhonnost, zkušenosti a morální vlastnosti 

dávající záruku, že bude funkci zastávat řádně, souhlas se svým ustanovením, souhlas 

s přidělením k určitému soudu, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

v oblasti práva na vysoké škole v ČR a další předpoklady stanovené zvláštním právním 

předpisem. 

1.3.2.1 Státní občanství 

Pro požadavek státního občanství platí totéž, co již bylo řečeno v kapitole o vyšším 

soudním úředníkovi, tedy že je v souladu s právem Evropské unie. Pokud dojde k zániku 

státního občanství, zaniká tím podle § 94 písm. g) ZSS funkce soudce. Analogicky tedy musí 

zaniknout i funkce a pracovní poměr justičního čekatele. U osob, které mají dvojí státní 

občanství, je podmínka státního občanství ČR také splněna, protože zákon nehovoří 

o výlučném státním občanství ČR.44 

1.3.2.2 Plná svéprávnost 

Podmínka plné svéprávnosti musí být naplněna po celou dobu funkce a jakékoliv 

i sebemenší omezení ve svéprávnosti má za následek zánik funkce soudce a analogicky 

i justičního čekatele. 

1.3.2.3 Bezúhonnost 

Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

ten, kdo sice odsouzen byl, ale podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta 

republiky se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen (§ 60 odst. 2 ZSS).  

Pozbytí bezúhonnosti má za následek zánik funkce i skončení pracovního poměru 

justičního čekatele. 

                                                 

44 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2015, s. 132 – 133. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2. 
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1.3.2.4 Zkušenosti a morální vlastnosti 

Jak plyne z § 111 odst. 2 ZSS, je pro justičního čekatele rozhodný pouze předpoklad 

morálních vlastností. Zkušenosti, které jsou relevantní pro výkon funkce soudce, má justiční 

čekatel teprve nabýt při přípravné službě. 

Pro zjištění základních předpokladů a vhodných vlastností pro výkon funkce soudce se 

používá psychologického vyšetření. „Vzhledem k tomu, že základní charakteristika osobnosti 

je do značné míry zpravidla trvalejšího rázu, bylo přistoupeno postupně k realizaci 

psychologicko-diagnostických vyšetření všech uchazečů o výkon funkce soudce, tedy 

i u justičních čekatelů, neboť lze jen obtížně tvrdit, že by základní charakter osoby vykazoval 

zásadně jiné rysy při přijímání k přípravné službě pro funkci soudce a zásadně jiné 

v souvislosti se jmenováním do funkce soudce. Zvolený způsob je určitým prostředkem 

k odpovědnému posouzení, zda uchazeč o funkci zákonem stanovenou podmínku splňuje či 

nikoliv.“45 

Dle předchozí vyhlášky 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě 

justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce 

právních čekatelů bylo předpokladem pro přijetí do přípravné služby i psychologické 

vyšetření. Dnes účinná vyhláška o justičních čekatelích již požadavek tohoto vyšetření 

neobsahuje a vyšetření se koná až po absolvování přípravné služby a vykonání odborné 

justiční zkoušky.  

V důvodové zprávě k vyhlášce o justičních čekatelích se říká: „vyšetření je vhodné 

posunout k pozdějšímu okamžiku a opustit stávající praxi, kdy osoby navržené na funkci 

soudce, které se nerekrutují pouze z řad justičních čekatelů, ale také dalších osob (asistentů, 

vyšších soudních úředníků, advokátů a obecně z osob z jiné právní praxe), se podrobují 

vyšetření v různých časových okamžicích. Proto se jeví jako vhodné sjednotit okamžik pro 

všechny osoby, které se budou ucházet o místo soudce.“46. V rámci připomínkového řízení 

uvedené vyhlášky se k této změně vyjádřilo Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zemědělství 

ČR a Kancelář Veřejného ochránce práv. Tato tři připomínková místa nesouhlasila 

s přesunutím psychologického vyšetření až po složení justiční zkoušky a oponovala tím, že 

                                                 

45 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2015, s. 135. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2. 

46 Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční 

zkoušce: Odůvodnění. Ministerstvo spravedlnosti, 2017, str. 13. Dostupné také z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?pid=ALBSAPPGURCU 
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celá příprava justičního čekatele tak přijde nazmar, kdy poté nebude na základě 

psychologického vyšetření doporučen k výkonu funkce soudce. Ministerstvo zemědělství ČR 

také namítalo, že u právních čekatelů bylo vyšetření zachováno na počátku přípravné služby, 

a že se zde vytvořil neodůvodněný rozdíl. 

Ministerstvo spravedlnosti na uvedené připomínky reagovalo tím, že se sjednotí 

okamžik provedení psychologického vyšetření pro všechny uchazeče. Doposud asistenti 

soudce, kteří složili justiční zkoušku nebo uchazeči mající zkoušku advokátní či notářskou 

podstupovali vyšetření až po složení jejich odborné zkoušky, pokud se pak ucházeli o funkci 

soudce a justiční čekatel toto vyšetření absolvoval již na počátku své přípravné služby.47 

Podle mého názoru je lepší podstoupit psychologické vyšetření až těsně předtím, než 

se justiční čekatel bude ucházet o výkon funkce soudce. Za dobu přípravy justičního čekatele 

se jeho osobnost ještě může vyvíjet vlivem zkušeností, které získá a vyšetření tak může lépe 

vystihnout, zda je pro funkci soudce způsobilý. Argument, že při nedoporučení přijde vniveč 

celá odborná příprava justičního čekatele, neshledávám relevantním. Právnické profese jsou 

navzájem prostupné, a tak i se složenou justiční zkouškou může vykonávat advokátní praxi. 

1.3.2.5 Souhlas s ustanovením a přidělením k určitému soudu 

„Tento předpoklad není stanoven pro přístup k funkci justičního čekatele, ač není 

ustanovením § 111 odst. 248 výslovně vyloučen. Není to ani třeba, neboť jde o naprosto 

odlišnou funkci, jejíž výkon, resp. absolvování zákonem stanovené přípravné služby a odborné 

justiční zkoušky, nezakládá nárok na jmenování do funkce soudce, ale jejich důsledkem je 

pouze dosažení všech předpokladů, kterých je k takovému případnému jmenování třeba. 

V okamžiku uzavírání pracovního poměru ve funkci justičního čekatele nelze tedy v podstatě 

žádným způsobem předvídat, zda ke jmenování dojde, ani ke kterému soudu bude moci být 

justiční čekatel přidělen. Neexistuje ani žádná právně regulovaná vazba mezi soudem, 

u něhož justiční čekatel vykonává přípravnou službu, a soudem, k němuž by mohl být případně 

jmenován.“49 

                                                 

47  Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce. Ministerstvo spravedlnosti, 2017, str. 8, 9, 26, 50, 51. 

Dostupné také z: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNARKCLM8X 

48 § 111 odst. 2 ZSS 

49 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2015, s. 139. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2. 
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1.3.2.6 Vzdělání 

Pro výkon funkce justičního čekatele (i soudce) je podmínkou vysokoškolské 

právnické vzdělání absolvované a řádně ukončené v magisterském studijním programu 

v oblasti práva na vysoké škole v České republice. § 180 ZSS obsahuje přechodné ustanovení, 

které stanoví, že podmínku vzdělání splní i ten, kdo získal vzdělání v době před 1. lednem 

1999 na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo na území České 

a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních předchůdců a zahraniční 

vysokoškolské vzdělání v oblasti práva uznané podle zvláštních právních předpisů, nestanoví-

li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána jinak. O Vysoké škole Sboru 

národní bezpečnosti a Policejní akademii ČR v Praze platí totéž, co bylo řečeno v kapitole 

o vyšším soudním úředníkovi. Tedy že vzdělání na těchto vysokých školách se nepovažuje za 

právnické vzdělání ve smyslu § 60 odst. 3 ZSS. 

1.3.2.7 Předpoklady stanovené jinými zákony 

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky se dle § 1 odst. 4 tohoto zákona vztahuje 

i na výkon funkce justičního čekatele. Předpokladem podle tohoto zákona je skutečnost, že 

v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 osoba nevykonávala některou z činností uvedených 

v § 2 tohoto zákona. 

1.3.3 Činnost justičního čekatele v civilním procesu 

1.3.3.1 Rozvrh práce 

Justiční čekatele zařazuje předseda soudu do jednotlivých soudních oddělení v souladu 

s účelem jejich přípravné služby tak, aby byla zajištěna jejich odborná příprava. Proto se jeho 

zařazení ani změna nepovažuje za opatření týkající se rozvrhu práce (§ 43 ZSS). 

Brání-li náhlá překážka čekateli v provedení úkonu, předseda soudu rozhodne, kdo 

místo něj úkon provede (§ 44 odst. 2 ZSS). 

1.3.3.2 Pokyny předsedy soudu, školitele a soudce 

Čekatel se řídí pokyny předsedy soudu, určeného školitele a soudce, ke kterému byl 

přidělen a plní jimi uložené úkoly v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 

kterým se myslí jednací řád (§ 17 odst. 1 vyhlášky o justičních čekatelích). 
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1.3.3.3 Vyloučení ve věci 

Pro podjatost justičního čekatele nemá zákon zvláštní ustanovení. Použije se tedy 

§ 17 OSŘ. Justiční čekatel je vyloučen v řízení ve věci, pokud s ohledem na jeho poměr 

k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům existují pochybnosti o jeho nepodjatosti. Jakmile se 

o takové skutečnosti dozví, musí informovat předsedu senátu, který o jeho vyloučení 

rozhodne. 

1.3.3.4 Opravné prostředky 

Jak bude uvedeno dále, za určitých podmínek vykonává justiční čekatel úkony svěřené 

vyššímu soudnímu úředníkovi. V tomto případě se tedy řídí ZVSÚ, a tak i opravné prostředky 

proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka se použijí na rozhodování justičního čekatele. 

Jedná se o odvolání, odpor a námitky podle OSŘ a námitky podle ZVSÚ. O těchto platí 

výklad v kapitole o vyšším soudním úředníkovi. 

O odvolání proti rozhodnutí, které vydal justiční čekatel, může rozhodnout předseda 

senátu, pokud mu zcela vyhoví. Rozhodnutí předsedy senátu se v tomto případě považuje za 

rozhodnutí soudu prvního stupně a lze se proti němu odvolat. Pokud by odvolání proti 

rozhodnutí justičního čekatele nebylo zcela vyhověno, předloží se k rozhodnutí soudu prvního 

stupně (§ 7 JŘ). 

1.3.4 Úkony justičního čekatele v civilním procesu 

Justiční čekatelé se podílí na činnosti okresních a krajských soudů. Jejich úkolem zde 

je připravit se na výkon funkce soudce. Tomu by měla být přizpůsobena i jejich činnost na 

soudech tak, aby byli zapojeni do co nejširšího okruhu věcí a naučili se to, co budou 

potřebovat při výkonu funkce soudce. 

Při stanovení úkolů, které justiční čekatel může vykonávat, je rozhodující, zda již má 

úspěšně složenou justiční zkoušku. Před jejím složením je oprávněn podle § 113 odst. 1 ZSS 

vykonávat úkony soudu za podmínek a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. 

Tímto předpisem je JŘ a jeho § 6a. Po složení justiční zkoušky je oprávněn vykonávat úkony 

soudu svěřené zvláštním právním předpisem vyššímu soudnímu úředníkovi, což plyne z § 116 

odst. 2 ZSS. Tyto dvě skupiny úkolů jsou ale zcela shodné. 

Do konce roku 2017 mohl justiční čekatel vykonávat úkony podle § 6 JŘ, které byly 

shodné s úkony soudního tajemníka. Proto je úprava úkonů před a po vykonání justiční 

zkoušky dvojí, ačkoli dnes je její obsah stejný.  

JŘ a KŘ obsahují další úkony, které mohou výslovně vykonávat justiční čekatelé. Tyto 

předpisy nerozlišují, zda se jedná o justičního čekatele, který již má nebo nemá slouženu 
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justiční zkoušku. JŘ mimo již zmíněného § 6a svěřuje justičnímu čekateli jen vyznačení 

právní moci, pokud rozhodnutí vydal nebo k tomu byl soudcem pověřen (§ 23 odst. 2 JŘ). 

Justiční čekatel vykonává v civilním řízení i úkony, které mu svěřuje KŘ. Dává pokyn 

k vyvěšení písemnosti na úřední desce soudu (§ 3a odst. 3 KŘ). Pokyny dává také vedoucí 

soudní kanceláře (§ 8 odst. 3 až 6 KŘ). Určuje, jak se doručují písemnosti (§ 12 odst. 2 

a 3 KŘ). Stanoví způsob doručování, pokud není zpřístupněna datová schránka a rozhodne, 

zda je nutné rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické osoby a datovou schránkou fyzické 

osoby podnikající (§13a odst. 4 a 5 KŘ). Justiční čekatel může určit dobu, po které se do spisu 

založí Tiskový výstup „Potvrzení o dodání a doručení do datové schránky“ (§ 13a 

odst. 11 KŘ). Může pověřovat zaměstnance soudu doručením soudních písemnosti 

(§ 13c odst. 2 KŘ). Dává pokyn, zda se zásilka doručuje výhradně jen do vlastních rukou 

adresáta, s vyloučením vhození do schránky nebo s vyloučením uložení (§ 13c odst. 7 KŘ). 

Může stanovit, že se vyrozumění podatele o vyřízení věci zašle jinak než jako obyčejná 

zásilka (§ 13f odst. 2 KŘ). Stanoví, které písemnosti se doručují do vlastních rukou (§ 13g 

odst. 1 KŘ). Dává pokyn k využití webové aplikace Centrální evidence vězněných osob 

(§ 13g odst. 2 KŘ). Může určit, že se pro doručení použije jiná obálka než ta, která je 

stanovena zvláštním právním předpisem (§ 13h odst. 1 KŘ). Justiční čekatel může být 

pověřen výkonem rozhodnutí v rámci jeho oprávnění předsedou soudu (§ 103 odst. 2 KŘ). Při 

výkonu rozhodnutí o předběžném opatření dává pokyny soudnímu vykonavateli (§ 127 odst. 

1 KŘ). Stanoví, kdy se provádí konverze písemností z elektronické do listinné podoby (§ 138 

odst. 1 KŘ). Rozhodne, kdy se návrh do věci nevyřízené proti nemeritornímu procesnímu 

rozhodnutí vyloučí k samostatnému projednávání (§ 161a odst. 3 KŘ). Autorizovaná 

konverze písemnosti pro potřeby vložení do informačního systému ISROR se provede, pokud 

tak stanoví justiční čekatel (§ 211 odst. 2 KŘ). 
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2 DALŠÍ SOUDNÍ OSOBY, KTERÉ SE NEMOHOU STÁT 

SOUDCEM 

ZSS neumožňuje soudnímu tajemníkovi a soudnímu vykonavateli vykonat justiční 

zkoušku. U těchto osob nejsou kladeny nikterak vysoké nároky na jejich vzdělání, a tak 

i jejich pravomoci jsou menší, než je tomu u dalších soudních osob, kterým je umožněno 

vykonat justiční zkoušku. 

U okresních, krajských a vrchních soudů jsou zaměstnány osoby v počtu 244,6 

pracovních úvazků na pozici soudního tajemníka a v počtu 344,35 pracovních úvazků na 

pozici soudního vykonavatele. 

Nízký stav pracovních úvazků na pozici soudního tajemníka je pravděpodobně 

způsobem tím, že soudní tajemníci vykonávají jen jednoduché úkony, které mohou a také na 

některých soudech vykonávají vyšší soudní úředníci. Proto není pozice soudního tajemníka 

ani na všech soudech obsazena. Na Okresním soudu v Liberci se na pozici soudního 

tajemníka zařazují jen zaměstnanci soudu, kteří se účastní studia vyšších soudních úředníků. 

Výkon rozhodnutí provádí soud prostřednictvím soudních vykonavatelů nebo soudní 

exekutor. Pro tuto „dvoukolejnost“ výkonu rozhodnutí se domnívám, že počet soudních 

vykonavatelů je dostatečný.  

Přesnější statistická data včetně uvedení údajů pro jednotlivé soudy jsou uvedena 

v Příloze č. 1. 

2.1 Soudní tajemník 

2.1.1 Základní vymezení funkce soudního tajemníka 

2.1.1.1 Právní úprava 

Podle ZSS se soudní tajemníci podílí na činnosti okresního, krajského i vrchního 

soudu (§ 26 odst. 3 ZSS, § 30 odst. 3 ZSS, § 34 odst. 3 ZSS). Jednotlivé jednoduché úkony, 

které mohou v rámci občanského soudního řízení plnit, jsou dále stanoveny v JŘ a KŘ. 

2.1.1.2 Právní postavení 

Soudní tajemník je zaměstnanec příslušného soudu. Jeho pracovní poměr se řídí 

zákoníkem práce, nestanoví-li zákon jinak. 

Stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení 

soudním tajemníkem vyřizuje předseda příslušného vrchního, krajského nebo okresního 

soudu (§ 169 ZSS, § 170 ZSS, § 171 ZSS). 
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Soudní tajemník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem soudnictví. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

pracovního poměru a zprostit této povinnosti může soudního tajemníka jen předseda soudu 

(§ 5 JŘ). 

2.1.1.3 Odpovědnost při výkonu funkce 

Soudní tajemník nepodléhá kárné odpovědnosti. Za své přestupky a trestné činy 

spáchané při výkonu své funkce nebo v souvislosti s ní, odpovídá zcela podle přestupkového 

zákona a podle trestního zákoníku. 

Z jeho pracovního poměru vyplývá, že za škodu, kterou způsobí pří výkonu své 

funkce, odpovídá podle zákoníku práce, kterým se řídí i limity, do kterých je povinen 

způsobenou škodu nahradit. 

2.1.2 Předpoklady výkonu funkce soudního tajemníka 

Podle přílohy Katalogu prací je soudní tajemník zařazen do 8. platové třídy 

(2.02.01 ‒ Justiční pracovník). Kvalifikačním předpokladem vzdělání pro výkon práce 

v 8. platové třídě je dle § 2 odst. 1 písm. h) Nařízení o platových poměrech zaměstnanců 

střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

Jiné specifické předpoklady pro výkon funkce soudního tajemníka jiný právní předpis 

nestanoví. 

2.1.3 Činnost soudního tajemníka v civilním procesu 

2.1.3.1 Rozvrh práce 

V rozvrhu práce soudu se jmenovitě určí soudní tajemníci pro jednotlivá soudní 

oddělení a určí se i jejich způsob zastupování v případě, kdy nemohou vykonávat úkony pro 

nepřítomnost delší než 3 měsíce, vyloučení nebo z jiných vážných důvodů [§ 42 odst. 1 

písm. a) a e) ZSS; §1 odst. 2 KŘ]. 

Brání-li náhlá překážka v provedení úkonu soudnímu tajemníkovi, předseda soudu 

určí, kdo místo něj úkony provede (§ 44 odst. 2 ZSS; § 2a odst. 2 JŘ). 

2.1.3.2 Pokyny předsedy senátu 

Předseda senátu dohlíží na to, aby úkony soudních tajemníků byly prováděny řádně 

a včas (§ 6 odst. 7 JŘ). Povinnost soudního tajemníka řídit se při své činnosti pokyny někoho 

jiného, není nikde explicitně stanovena. Lze ji ale dovodit pro pokyny předsedy senátu právě 

z toho, že na činnost soudního tajemníka dohlíží. 
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2.1.3.3 Vyloučení ve věci 

Pro důvody vyloučení soudního tajemníka z úkonů ve věci neexistuje žádné speciální 

ustanovení. Použije se tedy § 17 OSŘ, který platí pro všechny zaměstnance soudu. Soudní 

tajemník je vyloučen z úkonů ve věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům 

nebo jejich zástupcům je pochybnost o jeho nepodjatosti. Tyto skutečnosti musí ihned 

oznámit předsedovi senátu, který o jeho vyloučení rozhodne. Účastníci řízení mají právo 

podávat námitky podjatosti 

2.1.3.4 Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí, které vydal soudní tajemník, je opravný prostředek možný za 

stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. O podaném prostředku rozhodne 

předseda senátu, pokud mu zcela vyhoví. Jinak se předloží k rozhodnutí soudu druhého 

stupně (§ 7 JŘ). 

2.1.4 Úkony soudního tajemníka v civilním procesu 

Soudní tajemníci jsou jen „pomocnými silami“ soudců, o čemž svědčí i to, že na ně 

nejsou kladeny velké nároky ohledně jejich vzdělání. Vykonávají zásadně tedy jen 

jednoduché úkoly stanovené v kancelářském a jednacím řádu. 

Základním ustanovením vymezujícím jednoduché úkony, které může vykonávat 

soudní tajemník je § 6 JŘ. V odst. 1 a 4 se jedná o úkony v trestních věcech, v odst. 2 jsou 

úkony pro občanské soudní řízení, odst. 3 pojednává o úkonech ve správním soudnictví. Pro 

další výklad této práce jsou relevantní jen úkony v občanském soudním řízení dle odst. 2. 

Jedná se o úkony, které přísluší předsedovi senátu, ale předseda soudu jimi může 

pověřit soudního tajemníka. Je zde tedy uvážení předsedy soudu, zda úkonem tajemníka 

pověří či nikoliv. 

§ 6 odst. 2 JŘ vymezuje následující jednoduché úkony: 

a) sepisování jednoduchých podání včetně návrhů, 

b) vyřizování dožádání v jednoduchých věcech, 

c) úkony při odstraňování vad podání dle § 43 OSŘ, 

d) řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, 

e) úkony při přípravě jednání podle § 114a OSŘ a rozhodování podle § 114b 

odst. 1 OSŘ, pokud bylo ve věci rozhodnuto platebním rozkazem, evropským 

platebním rozkazem nebo elektronickým platebním rozkazem, 

f) vyžádání spisů správního orgánu dle § 250c odst. 1 OSŘ a doručení stejnopisu 

žaloby správnímu orgánu podle § 250c odst. 2 OSŘ, 
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g) rozhodování o osvobození od soudních poplatků podle § 138 OSŘ, nejde-li 

o rozhodování při jednání, 

h) rozhodování ve věcech soudních poplatků, nejde-li o rozhodování při jednání, 

i) rozhodování o vrácení záloh složených v občanském soudním řízení 

j) rozhodování v řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, pokud bylo vydání 

platebního rozkazu výslovně navrženo v žalobě, na vydání elektronického 

platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu, 

k) úkony a rozhodování v řízení o pozůstalosti, nejde-li o ustanovení správce 

pozůstalosti nebo její části podle § 97 odst. 2 ZŘS, o postupu podle § 167 

odst. 2 ZŘS, o likvidaci pozůstalosti dle § 192 ZŘS, o rozvrhu výtěžek zpeněžení 

majetku zůstavitele dle § 269 ZŘS, o zrušení pověření notáře dle § 103 ZŘS, 

o vyloučení notáře a jeho zaměstnanců dle § 104 ZŘS, o pozůstalosti jejíž obecná 

cena je vyšší než 5 miliónů Kč, o pozůstalosti, která se nachází v cizině, nebo 

o pozůstalosti po zůstaviteli, který žil v cizině, 

l) úkony ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech určení, zda je třeba souhlasu 

rodičů k osvojení dítěte, v opatrovnických věcech osob omezených ve 

svéprávnosti, osob nepřítomných nebo neznámých a právnických osob a úkony 

v těchto věcech směřující k přípravě rozhodnutí soudce vydávaného bez jednání, 

m) úkony a rozhodování v řízení o úschovách, 

n) úkony a rozhodování o umořování listin, 

o) vyřizování jednoduchých věcí týkajících se veřejných rejstříků právnických 

a fyzických osob, 

p) vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení, 

q) úkony soudu podle § 260 odst. 2 OSŘ, 

r) úkony při prohlášení o majetku povinného s výjimkou postupu podle § 260 OSŘ, 

s) výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem 

movitých věcí s výjimkou odkladu výkonu rozhodnutí dle § 266 OSŘ a zastavení 

výkonu rozhodnutí dle § 268 odst. 1 písm. g) a h) OSŘ, 

t) úkony v insolvenčním řízení s výjimkou jednání a rozhodnutí ve věcech, ve 

kterých nemůže jednat ani rozhodovat vyšší soudní úředník podle § 11 písm. m) 

(viz kapitola Vyšší soudní úředník), 

u) protesty směnek a šeků. 
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Předseda soudu může pověřit soudního tajemníka, aby samostatně vykonával úkony 

v jiné činnosti soudu podle § 352 OSŘ (§ 6 odst. 6 JŘ). 

Pravomoc soudních tajemníků vykonávat jednotlivé úkony v občanském soudním 

řízení bývá předmětem opravných prostředků nebo ústavních stížností účastníků konkrétních 

řízení. Někdy účastník řízení namítá špatné obsazení soudu oprávněně, jindy nikoliv. 

Usnesením sp. zn. 24 Co 697/2014 z 25. 4. 2014 Krajský soud v Českých 

Budějovicích rozhodl, že soudní tajemník není oprávněn rozhodovat o zastavení exekuce. 

Odůvodnil to tím, že soudní tajemník může být předsedou soudu pověřen provedením jen 

taxativně uvedených jednoduchých úkonů. Role soudních tajemníků je při výkonu soudnictví 

jen pomocná a nemůže tedy rozhodovat ve věci samé, což rozhodnutí o zastavení exekuce je. 

V jiném případě v ústavní stížnosti stěžovatel namítal, že soudní tajemník nemá 

pravomoc vydávat rozhodnutí o ustavení předběžného správce dlužníkovi a jedná se tedy 

o nedostatek podmínky řízení, který spatřuje v nesprávném obsazení soudu. Dle jeho názoru 

nelze považovat ustanovení předběžného správce za jednoduchý úkon ve smyslu § 6 JŘ, 

a může ho tedy provést jen předseda senátu. Ústavní soud ČR se ve svém usnesení sp. zn. II. 

ÚS 50/06 z 9. 11. 2006 ztotožnil s odůvodněním rozhodnutí vrchního soudu a odmítl návrh 

jako zjevně neopodstatněný. Podle vrchního soudu může být dle ustanovení § 6 odst. 2 

písm. t) k ustavení předběžného správce zmocněn, jelikož se tento úkon nenachází ve výčtu 

těch, které může provádět jen předseda senátu. 

V JŘ jsou kromě § 6 pro soudní tajemníky explicitně stanoveny i jiné pravomoci. 

Soudní tajemník může vyznačit právní moc, pokud rozhodnutí vydal nebo k tomu byl 

soudcem pověřen (§ 23 odst. 2 JŘ). Vyzývá oprávněného, aby sdělil číslo bankovního účtu, 

na který mu má být zaslána peněžní částka získaná výkonem rozhodnutí (§ 49a JŘ). Soudní 

tajemník může být předsedou soudu určen jako soudní vykonavatel pro výkon předběžného 

opatření upravujícího poměry dítěte, rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o péči 

o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte (§ 68 

odst. 1 JŘ). Provádí i výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí (§ 69 

odst. 1 JŘ). 

KŘ pro soudní tajemníky stanoví ještě další úkony prováděné v civilním řízení. 

Soudní tajemník dává pokyn k vyvěšení písemnosti na úřední desce soudu (§ 3a odst. 3 KŘ). 

Dohlíží na to, zda jsou práce soudní kanceláře oddělení, v němž působí, prováděny řádně 

a včas (§ 6 odst. 2 KŘ). Dává pokyny vedoucí soudní kanceláře (§ 8 odst. 3 až 6 KŘ). Určuje, 

jak se doručují písemnosti (§ 12 odst. 2 a 3 KŘ). Stanoví způsob doručování, pokud není 

zpřístupněna datová schránka a rozhodne, zda je nutné rozlišovat mezi datovou schránkou 
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fyzické osoby a datovou schránkou fyzické osoby podnikající (§13a odst. 4 a 5 KŘ). Může 

určit dobu, po které se do spisu založí Tiskový výstup „Potvrzení o dodání a doručení do 

datové schránky“ (§ 13a odst. 11 KŘ). Může pověřovat zaměstnance soudu doručením 

soudních písemnosti (§ 13c odst. 2 KŘ). Dle jeho pokynu se na doručované zásilce vyznačí, 

zda je určena výhradně do vlastních rukou adresáta, s vyloučením vhození do schránky nebo 

s vyloučením uložení (§ 13c odst. 7 KŘ). Může stanovit, že se vyrozumění podatele 

o vyřízení věci zašle jinak než jako obyčejná zásilka (§ 13f odst. 2 KŘ). Stanoví, které 

písemnosti se doručují do vlastních rukou (§ 13g odst. 1 KŘ). Dává pokyn k využití webové 

aplikace Centrální evidence vězněných osob (§ 13g odst. 2 KŘ). Může určit, že se pro 

doručení použije jiná obálka než ta, kterou je stanovena zvláštním právním předpisem (§ 13h 

odst. 1 KŘ). Soudní tajemník dohlíží na činnost vykonavatelů v rámci svého oprávnění (§ 103 

odst. 2 KŘ). Sám může být předsedou soudu pověřen výkonem rozhodnutí (§ 103 

odst. 2 KŘ). Oprávněného vyzývá, aby sdělil číslo bankovního účtu, a dotazy na evidenci 

majetku zjistí movité věci povinného (§ 108a KŘ). Dává pokyny vykonavateli při výkonu 

rozhodnutí o předběžném opatření (§ 127 odst. 1 KŘ). Stanoví, kdy se provádí konverze 

písemností z elektronické do listinné podoby (§ 138 odst. 1 KŘ). Dává pokyny pro zápis do 

přehledu o osobních a majetkových poměrech účastníků (§ 180 odst. 3 KŘ) a do přehledného 

listu o provádění srážek (§ 181 KŘ). Provádí poplatkovou kontrolu a likvidaci znalečného 

a tlumočeného (§ 194 odst. 5 KŘ). Autorizovaná konverze písemnosti pro potřeby vložení do 

informačního systému ISROR se provede, pokud tak stanoví soudní tajemník (§ 211 

odst. 2 KŘ). Dává pokyn k anonymizování osobních údajů podatele (§ 215ga odst. 2 KŘ). 

2.2 Soudní vykonavatel 

2.2.1 Základní vymezení funkce soudního vykonavatele 

2.2.1.1 Právní úprava 

„Soudní vykonavatel je pracovník soudu, který vykonává činnost v souvislosti 

s prováděním výkonu rozhodnutí (exekuce), jež je mu svěřena platnými předpisy. Při své 

činnosti je vázán příkazy předsedy senátu (samosoudce) a v případě potřeby si vyžádá od něj 

pokyny“50. 

Soudní vykonavatel se podílí na rozhodovací činnosti okresních soudů (§ 34 

odst. 3 ZSS). Jednotlivé úkony, které může soudní vykonavatel provádět, jsou pak stanoveny 

                                                 

50 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník: komentář. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2009, s. 1038. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
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v OSŘ, ZŘS, JŘ, KŘ, Instrukci o výchově a Řádu pro soudní vykonavatele. Řád pro soudní 

vykonavatele také více specifikuje právní postavení vykonavatelů a jejich práva a povinnosti. 

2.2.1.2 Právní postavení 

Soudní vykonavatel je zaměstnancem příslušného soudu. Jeho pracovní poměr se řídí 

zákoníkem práce, pokud zákon nestanoví jinak. 

Vykonavatel musí být vybaven dokladem potvrzujícím jeho totožnost a funkci (úřední 

průkaz dle čl. 5 Řádu pro soudní vykonavatele), aktovkou, mapou, psacími potřebami, 

případně jízdenkami MHD, pokud při provedení výkonu nepoužije služební vozidlo (§ 103 

odst. 4 KŘ). 

Na činnost vykonavatelů dohlíží předseda senátu, vyšší soudní úředník, soudní 

tajemník nebo vedoucí soudní kanceláře. Dohled se zaměřuje na to, zda jsou úkony 

vykonávány co nejúčelněji, nejhospodárněji a nejrychleji (§ 103 odst. 2 KŘ; čl. 2 odst. 2 Řádu 

pro soudní vykonavatele). 

Soudní vykonavatel je povinen zachovávat mlčenlivost, která trvá i po skončení 

pracovního poměru. Zprostit této povinnosti může vykonavatele jen předseda soudu (§ 5 JŘ). 

Obdobou funkce soudního vykonavatele je funkce vykonavatele exekutora. Podle § 27 

odst. 2 EŘ může být vykonavatel exekutora pověřen prováděním úkonů, které podle OSŘ 

náleží soudnímu vykonavateli. 

2.2.1.3 Odpovědnost při výkonu funkce 

Soudní vykonavatel jako zaměstnanec soudu v pracovním poměru odpovídá za škodu 

způsobenou při výkonu své funkce podle zákoníku práce. 

Odpovědnost za přestupky a trestné činy spáchané při výkonu funkce nebo 

v souvislosti s ní se plně řídí přestupkovým zákonem a trestním zákoníkem. 

Soudní vykonavatel není kárně odpovědný. 

2.2.2 Předpoklady výkonu funkce soudního vykonavatele 

Podle přílohy Katalogu prací je soudní vykonavatel zařazen do 9. platové třídy 

(2.02.01 – Justiční pracovník). Kvalifikačním předpokladem vzdělání pro výkon práce 

v 9. platové třídě je dle § 2 odst. 1 písm. i) Nařízení o platových poměrech zaměstnanců vyšší 

odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

Jiné speciální předpoklady pro výkon funkce soudního vykonavatele jiný právní 

předpis nestanoví. 
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2.2.3 Činnost soudního vykonavatele v civilním procesu 

2.2.3.1 Rozvrh práce 

Soudní vykonavatelé se jmenovitě určují v rozvrhu práce soudu pro jednotlivá soudní 

oddělení [§ 42 odst. 1 písm. a) ZSS ] a určuje se zde i jejich zastupování pro případ, že úkon 

nemohou provést z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti, vyloučení nebo jiných vážných 

důvodů [§ 42 odst. 1 písm. e) ZSS]. 

Pokud náhlá překážka zabrání soudnímu vykonavateli úkon provést, určí předseda 

soudu, kdo úkony provede místo něho (§ 44 odst. 2 ZSS; § 2a odst. 2 JŘ). 

2.2.3.2 Pokyny jiných osob 

Soudní vykonavatel se při své činnosti musí řídit pokyny největšího počtu osob. Jeho 

vázanost pokyny je upravena na více místech právního řádu. Jako i ostatní soudní osoby, je 

i vykonavatel vázán pokyny předsedy senátu (§ 265 odst. 3 OSŘ, čl. 1 odst. 2 Řádu pro 

soudní vykonavatele). Při výkonu rozhodnutí je dle JŘ vykonavatel vázán příkazy soudce 

nebo vyššího soudního úředníka a pokud je to třeba, vyžaduje od nich pokyny (§ 45 

odst. 3 JŘ). Při výkonu rozhodnutí o předběžném opatření se vykonavatel řídí pokyny 

příslušného soudce, vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, justičního čekatele či 

soudního tajemníka a povahou uložené povinnosti (§ 127 odst. 1 KŘ). Vázanost pokyny 

soudce stanoví i § 336h odst. 1 a § 338u odst. 1 OSŘ pro jednotlivé úkony při dražebním 

jednání, jimiž se nerozhoduje. Řád pro soudní vykonavatele také obsahuje ustanovení 

o vázanosti soudního vykonavatele pokyny, a to konkrétně od předsedy senátu, vyššího 

soudního úředníka a soudního tajemníka (Čl. 1 odst. 2 Řádu pro soudní vykonavatele). 

Pokyny k provedení výkonu rozhodnutí uvede předseda senátu záznamem ve spise 

nebo přímo na příkaz k provedení výkonu rozhodnutí. Pokud má však vykonavatel stále 

pochybnosti, vyžádá si další pokyny (Čl. 7 odst. 1 Řádu pro soudní vykonavatele). 

2.2.3.3 Vyloučení ve věci 

Vykonavatel je z provádění úkonů vyloučen, pokud s ohledem na jeho poměr k věci, 

účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se 

vykonavatel o některém z těchto důvodů dozví, musí se zdržet dalších úkonů a oznámit to 

předsedovi senátu, který o vyloučení rozhodne. I účastníci řízení mají povinnost sdělit 

skutečnosti, pro které je vykonavatel vyloučen (Čl. 3 Řádu pro soudní vykonavatele). 
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2.2.3.4 Opravné prostředky 

Jelikož soudní vykonavatel nevydává žádná rozhodnutí, proti kterým by bylo možno 

podat opravný prostředek, nemá smysl u soudního vykonavatele o opravných prostředcích 

mluvit. 

Proti jeho konání lze podat jen stížnost podle ustanovení § 164 a další ZSS. Lze si 

stěžovat na nevhodné chování při výkonu rozhodnutí. Stížnost vyřizuje předseda příslušného 

okresního soudu a musí být vyřízena do 2 měsíců. 

2.2.4 Úkony soudního vykonavatele v civilním procesu 

Soudní vykonavatel plní jednoduché úkony, které vyžaduje výkon rozhodnutí (§ 45 

odst. 2 JŘ; čl. 1 odst. I Řádu pro soudní vykonavatele). Tyto jednoduché úkony určuje zákon 

nebo jimi vykonavatele pověří předseda senátu, který tak může přihlédnout ke schopnostem 

vykonavatele a jednoduchost úkonu posoudit v konkrétním případě. Při své činnosti se řídí 

pokyny předsedy senátu. Bez příkazu předsedy senátu může od výkonu rozhodnutí upustit, 

jen pokud s tím souhlasí oprávněný nebo povinný dobrovolně splnil svoji povinnost (§ 265 

odst. 3 OSŘ). 

Konkrétní rozsah činnosti pro jednotlivé soudní vykonavatele u soudu určuje rozvrh 

práce. 51  Jako příklad lze uvést Rozvrh práce Okresního soudu v Ostravě pro rok 2018. 

„Vykonavatelé jsou pověřeni zejména úkony dle ust. § 46 vyhl. č. 37/1992 Sb., o jednacím 

řádu pro okresní a krajské soudy, dále jsou pověřeni úkony řízení o výkon rozhodnutí dle čl. 4 

odst. 2 písm. a), b), c), d), g), h) a odst. 3 písm. a), b), c), d) Instrukce MSp ČR č. j. 1360/95-

OOD, řádu pro soudní vykonavatele, svozů movitých věcí se však neúčastní Monika 

Neradová. Ing. František Vild je dále pověřen úkony dle čl. 4 odst. 2 písm. e), f) řádu pro 

soudní vykonavatele. Soudní vykonavatelé se vzájemně zastupují. Vyplacením peněžitých 

plnění oprávněnému se pověřuje Ing. František Vild, zastupuje Roman Hugáň. Ing. František 

Vild provádí ke dni 30. 6. a ke dni 31. 12. kontrolu uložených věcí porovnáním skutečného 

stavu se záznamy knihy zajištěných a převzatých věcí dle ust. § 110 vnitřního a kancelářského 

řádu pro okresní a krajské soudy, zastupuje Monika Neradová.  

Soudní vykonavatelé jsou pověřeni výkonem úkonů v souvislosti se zajištěním majetku 

a věcí v trestním řízení dle zák. č. 279/2003 Sb.  

Soudní vykonavatelé jsou pověřeni výkonem úkonů v daňových exekucích dle zák. 

č. 280/2009 Sb., a to včetně úkonů na základě dožádání jiných soudů. 

                                                 

51 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 

s. 127. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. 
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Soudní vykonavatelé provádějí výkon rozhodnutí dle ust. § 497 - ust. § 510 zákona 

o zvláštních řízeních soudních a ust. § 492 - ust. § 496 zákona o zvláštních řízeních soudních, 

přičemž výkon rozhodnutí provede ten soudní vykonavatel, který má v době nápadu věci 

dosažitelnost dle seznamu dosažitelnosti soudních vykonavatelů. Soudní vykonavatelé 

provádějí úkony při prodeji movité věci dle ust. § 80 odst. 1 tr. řádu a ve věcech likvidace 

dědictví dle ust. § 232 odst. 1 písm. a) zákona o zvláštních řízeních soudních. Soudní 

vykonavatelé rovněž provádějí úkony při neodkladných opatřeních zpřístupněním bytu 

zůstavitele v souvislosti s pozůstalostním řízením. Tyto úkony provede ten z vykonavatelů, 

který má v den podání návrhu na provedení neodkladného úkonu, dosažitelnost dle seznamu 

dosažitelnosti soudních vykonavatelů.“52 

Výčet jednoduchých úkonů prováděných soudními vykonavateli stanoví § 46 odst. 2 

JŘ a čl. 4 Řádu pro soudní vykonavatele. Jejich obsah je po novelizaci Řádu pro soudní 

vykonavatele totožný. V těchto výčtech jsou úkony při výkonu rozhodnutí podle ZŘS a OSŘ. 

I OSŘ sám má explicitně stanovené úkony, které vykonává soudní vykonavatel. JŘ 

a Řád pro soudní vykonavatele na tyto také odkazují. OSŘ obsahuje úkony, které dle textu 

ustanovení vykonává obecně soud. JŘ a Řád pro soudní vykonavatele tyto úkony konkretizují 

tím, že ve svých ustanoveních dávají vyjmenované pravomoci soudnímu vykonavateli. 

V OSŘ se objevuje ještě vyjádření s neurčitým podmětem („Je-li údaj o věci povinného znám 

z rejstříku, případně seznamu, zřízeného ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se 

zákonem, pojme se taková věc do soupisu zápisem do protokolu.“53). I v těchto případech 

konkretizuje JŘ a Řád pro soudní vykonavatele, kdy tyto úkony vykonává soudní 

vykonavatel. 

Všechny úkony v OSŘ, které může vykonávat soudní vykonavatel, jsou obsaženy 

i v JŘ nebo Řádu pro soudní vykonavatele. Není žádný úkon, který by byl vyjádřen pouze 

v OSŘ. 

ZŘS nestanoví žádný úkon explicitně stanovený pro soudního vykonavatele. 

V ustanoveních o výkonu rozhodnutí svěřuje pravomoci výkonu obecně soudu a teprve JŘ 

a Řád pro soudní vykonavatele je svěřují soudnímu vykonavateli. 

V následujícím výkladu budou popsány jednotlivé úkony vykonávané soudními 

vykonavateli v rámci jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí. V poznámkách pod čarou jsou 

                                                 

52  Rozvrh práce Okresního soudu v Ostravě pro rok 2018 ze dne 21. 12. 2017. 

Dostupný z: https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=157&j=167&k=6851&d=358290 

53 § 327a odst. 1 OSŘ 
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odkazy a odpovídající ustanovení v OSŘ, JŘ a Řádu pro soudní vykonavatele. Je tedy možné 

si povšimnout, jak se jednotlivé právní předpisy, co se týče úkonů soudního vykonavatele, 

překrývají. 

Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze 

mzdy, přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých věcí a nemovitých 

věcí, postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem 

(§ 258 odst. 1 OSŘ). 

Srážky ze mzdy. Podle právních předpisů nejsou soudnímu vykonavateli svěřeny 

žádné konkrétní úkony při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. 

Přikázání pohledávky. Při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky provádí soudní 

vykonavatel následující jednoduché úkony. Provádí prodej pohledávky v dražbě v případě 

§ 314b odst. 1 OSŘ54a vymáhá vydání a dodání věcí dle § 320 odst. 3 OSŘ.55 

Správa nemovité věci. Jednotlivými úkoly při správě nemovité věci může soudce 

pověřit soudního vykonavatele. 56  OSŘ, JŘ ani Řád pro soudní vykonavatele blíže 

nespecifikuje, které úkoly může soudní vykonavatel provádět. Je to tedy čistě na soudci, 

kterými jednoduchými úkoly ho pověří. 

Prodej movitých věcí. Asi největší uplatnění najde soudní vykonavatel při výkonu 

rozhodnutí prodejem movitých věcí. Vykonává zde faktické úkony, kterých je pro výkon 

rozhodnutí třeba. Vykonavatel provádí osobní prohlídku povinného a prohlídku jeho 

místností, skříní a schránek57, aby zjistil, kde se nachází věci, které je poté oprávněn sepsat.58 

Pokud je to třeba, přibere soudní vykonavatel k provádění soupisu vhodnou osobu.59 Sepsané 

věci, které se rychle kazí, prodá mimo dražbu.60 Ostatní věci zajistí nebo označí.61 Soudní 

vykonavatel také může provést jiný soupis zápisem do protokolu.62  Pokud nebyl přibrán 

znalec, provádí odhad sepsaných věcí. 63  Vykonavatel provádí jednotlivé úkony v dražbě 

                                                 

54 Kromě OSŘ i § 46 odst. 2 písm. m) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. m) Řádu pro soudní vykonavatele 

55 Kromě OSŘ i § 46 odst. 2 písm. d) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. d) Řádu pro soudní vykonavatele 

56 § 320f odst. 1 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. e) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. e) Řádu pro soudní vykonavatele 

57 § 325a OSŘ, § 46 odst. 2 písm. f) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. f) Řádu pro soudní vykonavatele 

58 § 326 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. g) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. g) Řádu pro soudní vykonavatele 

59 § 54 JŘ 

60 § 326b OSŘ, § 46 odst. 2 písm. h) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. h) Řádu pro soudní vykonavatele 

61 § 327 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. i) a j) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. i) a j) Řádu pro soudní vykonavatele  

62 § 327a odst. 1 OSŘ § 46 odst. 2 písm. k) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. k) Řádu pro soudní vykonavatele 

63 § 328 odst. 2, § 46 odst. 2 písm. l) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. l) Řádu pro soudní vykonavatele 
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sepsaných věcí64 a vydává výtěžek z ní věřitelům nebo ho složí u soudu.65 Pokud při výkonu 

rozhodnutí odebere peníze nebo zlato, vydá je oprávněnému nebo je složí u soudu.66 Soudní 

vykonavatel uplatňuje práva z cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů nebo listin 

představujících právo na zaplacení dlužné částky a tyto také zpeněžuje.67 Soudní vykonavatel 

provádí likvidaci pozůstalosti podle ustanovení o prodeji movitých věcí.68 Jednotlivé úkony, 

které vykonavatel při prodeji movitých věcí vykonává, upravuje OSŘ, JŘ, KŘ a Řád pro 

soudní vykonavatele, kde jsou popsány podrobněji. 

Prodej nemovitých věcí. Soudní vykonavatel může při dražbě nemovitých věcí činit 

jednotlivé úkony, kterými se nerozhoduje z pověření a podle pokynů soudce. 69  Nejsou-li 

závazky vydražitele při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí uhrazeny, podá 

vykonavatel návrh na nařízení výkonu rozhodnutí proti vydražiteli.70 

Postižení závodu. V rámci výkonu rozhodnutí postižením závodu může soudní 

vykonavatel provádět jednotlivé úkony dražebního jednání při prodeji závodu. Tyto úkony 

může provádět, jen pokud se jimi nerozhoduje a z pověření a podle pokynů soudce.71 Bližší 

vymezení těchto úkonů právní předpisy neobsahují. 

Zřízení soudcovského zástavního práva. Pro výkon rozhodnutí zřízením 

soudcovského zástavního práva právní předpisy nestanoví oprávnění, která jsou výslovně 

svěřena vykonavatelům. 

Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí 

povahou uložené povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením 

společné věci, provedením prací a výkonů.72 

Vyklizení. Nejméně 15 dní před provedením výkonu rozhodnutí vyklizením vyrozumí 

vykonavatel povinného, oprávněného a orgán obce. 73  Vykonavatel provádí vyklizení 

                                                 

64 § 329 odst. 1 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. m) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. m) Řádu pro soudní vykonavatele 

65 § 331 a 331a OSŘ, § 46 odst. 2 písm. n) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. n) Řádu pro soudní vykonavatele  

66 § 333 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. o) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. o) Řádu pro soudní vykonavatele 

67 § 334 a 334a OSŘ, § 46 odst. 2 písm. p) a q) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. p) a q) Řádu pro soudní 

vykonavatele 

68 § 46 odst. 2 písm. a) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. a) Řádu pro soudní vykonavatele 

69 § 336h odst. 1 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. r) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. r) Řádu pro soudní vykonavatele  

70§ 336n odst. 3 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. s) JŘ, čl. 4 odst. 2 písm. s) Řádu pro soudní vykonavatele 

a § 117 odst. 4 KŘ 

71 338u odst. 1 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. r) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. r) Řádu pro soudní vykonavatele 

72 § 258 odst. 2 OSŘ 

73 § 122 odst. 1 KŘ 
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nemovitých věcí, staveb, bytů a jiných místností (odstranění věcí a vykázání osob), odevzdání 

vyklizených věcí povinnému nebo zletilému příslušníku jeho domácnosti, předání 

vyklizených věcí do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli, prodej nevyzvednutých 

věcí a rozdělení výtěžku tohoto prodeje74, pokud je věc zjevně bezcenná, zdokumentuje ji 

a nařídí její zničení.75 K vyklizení vykonavatel přibere vhodnou osobu, pokud je to třeba.76 

Vykonavatel předává náhradní obydlí povinnému nebo zletilému příslušníkovi jeho 

domácnosti nebo klíče uloží u soudu.77 

Odebrání věcí. Soudní vykonavatel se postará o odebrání věcí se vším, co k nim patří, 

povinnému a odevzdá je oprávněnému.78 Při výkonu rozhodnutí vykonavatel doručí usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud je to třeba, přibere k výkonu rozhodnutí vhodnou 

osobu.79 Při výkonu rozhodnutí je oprávněn provést osobní prohlídku povinného a prohlídku 

bytu a jiných místností nebo schránek a za tím účelem si do nich může zjednat přístup.80 

Rozdělení společné věci. Výkon rozhodnutí rozdělením společné věci se nejčastěji 

provádí prodejem této věci a rozdělením výtěžku mezi spoluvlastníky. To provede 

vykonavatel podle ustanovení o prodeji movitých nebo nemovitých věcí.81 V případě potřeby 

může přibrat vhodnou osobu.82 

Provedení prací a výkonů. Soudní vykonavatel může z pověření soudu provádět 

jednotlivé úkony při výkonu rozhodnutí nebo dopomáhat oprávněnému k obnovení 

předešlého stavu.83 

Výkon rozhodnutí, který upravuje ZŘS je výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti 

domácímu násilí, ve věcech péče soudu o nezletilé a ve věcech výživného. 

Ochrana proti domácímu násilí. Soudní vykonavatel na základě předběžného 

opatření vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od obydlí a uloží 

je u soudu nebo povinnému zakáže setkávat se s označenou osobou. Povinnému umožní 

                                                 

74 § 341 až 344 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. t) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. t) Řádu pro soudní vykonavatele 

75 § 341 odst. 4 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. u) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. u) Řádu pro soudní vykonavatele  

76 § 344 odst. 1 OSŘ 

77 § 344 odst. 4 OSŘ 

78 § 345 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. v) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. v) Řádu pro soudní vykonavatele 

79 § 345 odst. 3 OSŘ 

80 § 345 odst. 4 OSŘ 

81 § 348 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. w) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. w) Řádu pro soudní vykonavatele  

82 §125 KŘ 

83 § 351a odst. 2 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. x) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. x) Řádu pro soudní vykonavatele 
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vyzvednout si z obydlí jeho věci a vyzve ho, aby sdělil adresu, na kterou mu bude možné 

doručovat písemnosti nebo aby si zvolil zástupce pro doručování. Poruší-li povinný povinnost 

nevstupovat do obydlí a nezdržovat se v něm, provede opětovný výkon84  

Péče soudu o nezletilé. Soudní vykonavatel provádí výkon předběžného opatření 

upravujícího poměry dítěte, rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o péči o nezletilé dítě, 

popřípadě o úpravě styku s ním nebo rozhodnutí o navrácení dítěte.85 Postup při samotném 

výkonu rozhodnutí blíže specifikuje Instrukce 142/2007-ODS-Org, kterou se upravuje postup 

při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. 

Výživné. Povinnost platit výživné je povinnost peněžitého charakteru. Na vymožení 

výživného se tedy použijí ustanovení OSŘ pro výkon rozhodnutí na peněžité plnění a v rámci 

nich se soudní vykonavatel může zapojit do výkonu rozhodnutí.  

Pro soudní vykonavatele jsou dále úkony explicitně stanoveny i v Instrukci o výchově. 

Soudní vykonavatel řídí provedení výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Je oprávněn 

vydávat závazné pokyny osobám a orgánům přítomným při výkonu rozhodnutí. Při výkonu 

rozhodnutí je soudní vykonavatel vázán pokyny soudce (§ 4 odst. 2 Instrukce o výchově). 

O každém úkonu sepisuje protokol (§ 4 odst. 3 Instrukce o výchově). Osoby, které hrubě ruší 

průběh výkonu rozhodnutí, může vykázat z místa provádění výkonu rozhodnutí (§ 5 Instrukce 

o výchově). Postup výkonu rozhodnutí projednává s příslušným orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí (§ 7 odst. 1 Instrukce o výchově). Při výkonu rozhodnutí o nařízené ústavní 

výchově nebo uložené ochranné výchově soudní vykonavatel zabezpečí, aby dítě ze 

zdravotnického zařízení bylo předáno jen tomu, kdo je pověřen jej dopravit do ústavu (§ 8 

odst. 2 Instrukce o výchově). Stanoví způsob dopravy do ústavu a dítěti mladšímu 3 let zajistí 

dopravu zdravotnickým vozidlem (§ 9 odst. 1 a 2 Instrukce o výchově). Pokud je výkon 

rozhodnutí odnětím dítěte z výchovy jednoho z rodičů nebo jiné osoby odevzdáním do 

výchovy druhého rodiče nebo jiné osoby prováděn v době, kdy je dítě ve školském zařízení 

nebo zdravotnickém zařízení, uvědomí o výkonu ředitele nebo učitele dítěte nebo 

zdravotnické zařízení (§ 12 odst. 2 a § 13 Instrukce o výchově).  

                                                 

84 § 493 - 496 ZŘS, § 46 odst. 2 písm. c) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. c) a čl. 47c Řádu pro soudní 

vykonavatele  

85 § 504 OSŘ, § 46 odst. 2 písm. b) JŘ a čl. 4 odst. 2 písm. b) Řádu pro soudní vykonavatele 
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3 ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB V CIVILNÍM 

PROCESU 

Jak je z předchozího výkladu zřejmé, pravomoci jednotlivých soudních osob se 

částečně nebo zcela překrývají. Je tedy zcela na předsedovi soudu, jaké pravomoci svěří 

jednotlivým osobám v rozvrhu práce, a je na předsedovi senátu, jak s kompetencemi naloží ve 

svém pracovním týmu. Popis typického postupu v civilním řízení vychází z konzultace na 

Okresním soudu v Liberci a tedy z tamějšího rozložení pravomocí. 

Nové podání, které přijde k soudu, se zapíše do rejstříku a vytiskne se mu spisový 

obal. Na spisovém obalu se vyznačí spisová značka a vloží se do něj všechny písemnosti. Do 

spisu se vloží spisový přehled, do kterého se zapisují písemnosti, které jsou součástí spisu. 

U každého podání se provádí lustrace, jejímž cílem je zjistit, zda není již věc zapsána 

v některém rejstříku. Spis je poté předán vyššímu soudnímu úředníkovi nebo soudnímu 

tajemníkovi, který zkoumá, zda neexistuje překážka řízení, kontroluje náležitosti podání 

a také to, zda jsou splněny podmínky řízení. Pokud nalezne chyby, vyzývá k odstranění vad 

podání nebo k doplnění písemností, např. plné moci, osvědčení o registraci plátce DPH či 

jiných listinných důkazů, pokud nejsou založeny ve spise. Vyšší soudní úředník nebo soudní 

tajemník také vyzývá usnesením k zaplacení soudního poplatku nebo rozhoduje o návrhu na 

osvobození od soudního poplatku. K zaplacení soudního poplatku se vyzývá tak, že v referátu 

dá vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník pokyn referentce, aby výzvu žalobci zaslala, 

a zároveň určí lhůtu, do kdy mu má referentka vrátit spis zpět. Pokud vady podání nejsou 

odstraněny nebo soudní poplatek není zaplacen, vydá vyšší soudní úředník nebo soudní 

tajemník usnesení o zastavení řízení. U Okresního soudu v Liberci vyzývá k odstranění vad 

podání asistent soudce v případě, kdy předpokládá, že věc bude skončena rozsudkem. 

Navrhovatel může navrhnout změnu žaloby podle § 95 OSŘ. Tuto změnu může 

připustit jen vyšší soudní úředník a nikoli soudní tajemník. 

Žalobce může ve svém podání navrhnout vydání platebního rozkazu. Pokud jeho 

vydání navrhne a jsou splněny všechny předpoklady, může vyšší soudní úředník i soudní 

tajemník platební rozkaz vydat. Pokud ale žalobce vydání platebního rozkazu nenavrhnul, 

může ho vydat jen asistent soudce nebo soudce sám. Pokud není vydání platebního rozkazu 

navrženo, může ho vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník vydat, jen pokud je tím soudce 

výslovně pověří. 
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Je-li podáno odvolání do nákladů řízení platebního rozkazu, rozhodne o něm soudce. 

Pokud se platební rozkaz nepodaří doručit, může vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník 

vydat usnesení o zrušení platebního rozkazu. Nařídit jednání ale poté může jen soudce. 

Jednání se nařizuje také, je-li proti platebnímu rozkazu včas podán odpor.  

Vést ve věci jednání a vydat rozsudek může jen soudce. Z jednání se pořizuje 

protokol, do kterého se zapisuje zápis diktovaný soudcem. Protokol podepisuje předseda 

senátu a zapisovatel. Na vypracování rozsudku se podílí asistent soudce. Pro soudce 

vypracuje rozbor řešené věci, hodnotí důkazy, může ustanovit znalce nebo ve zdravotnickém 

zařízení zhlédne osobu pro účely řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve 

zdravotním ústavu. Poté připraví návrh nebo koncepci rozsudku, vypočítá náklady řízení 

účastníků, svědečné, znalečné nebo tlumočné. V jednoduchých věcech může zcela rozsudek 

vyhotovit. Stále ale za vyhotovení rozsudku odpovídá soudce sám, a tak je na něm, jak 

náročné úkoly svému asistentu svěří. Rozsudek podepisuje předseda senátu a poté dává pokyn 

k jeho doručení. 

Právní moc rozsudku může vyznačit vyšší soudní úředník, soudní tajemník, asistent 

soudce nebo soudce sám. 

Pokud je proti rozsudku podáno odvolání, jeho náležitosti a zaplacení soudního 

poplatku zkoumá vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník soudu prvního stupně. Pokud 

shledá nesrovnalosti, vyzývá k odstranění vad nebo k zaplacení soudního poplatku. Vyšší 

soudní úředník poté sám svým jménem předkládá spis odvolacímu soudu. Po proběhlém 

řízení v druhém stupni dá vyšší soudní úředník pokyn referentce, aby rozhodnutí odvolacího 

soudu rozeslala účastníkům, a poté na něm vyznačí právní moc. 

Je-li podáno dovolání, vyšší soudní úředník opět vyzývá k odstranění vad a zaplacení 

soudního poplatku a vlastním jménem spis předkládá dovolacímu soudu. 

Po pravomocném skončení věci vyplňuje vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník 

statistický list. 

V případě, kdy povinný dobrovolně nesplní své povinnosti uložené mu vykonatelným 

rozhodnutím soudu, může oprávněný podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy a přikázáním pohledávky nařizuje a provádí vyšší soudní 

úředník. Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařizuje vyšší soudní úředník. Soupis, 

zjištění ceny a následný prodej v dražbě sepsaných movitých věcí provádí soudní 

vykonavatel. Výkon rozhodnutí správou nemovitých věcí, prodejem nemovitých věcí, 

postižením závodu, zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem nařizuje 

soudce. Dražbu nemovitých věcí provádí sám soudce, který nepověřuje žádnými úkoly 
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soudního vykonavatele, jak mu to umožňuje § 336h odst. 1 OSŘ. Ani v případě správy 

nemovité věci soudce nepověřuje vykonavatele prováděním jednotlivých úkonů dle § 320f 

ods.t 1 OSŘ. Výkon rozhodnutí ukládající nepeněžité plnění, který se provádí vyklizením, 

odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonu nařizuje soudce 

a provádí soudní vykonavatel. 

Dle rozvrhu práce má Okresní soud v Liberci dva soudní vykonavatele. Rozdělní věci 

mezi ně je dáno spisovou značkou podle toho, zda je číslo sudé nebo liché. 
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ZÁVĚR 

Výkon soudnictví má vykonávat především nezávislý soudce. Osoby popsané v této 

diplomové práci mají soudci jeho práci ulehčovat a zajišťovat tak rychlejší soudní řízení. 

Všechny soudní osoby se tedy musí řídit pokyny předsedy senátu. Proti jejich rozhodnutí jsou 

přípustné opravné prostředky, o kterých nejprve rozhoduje předseda senátu. 

Všechny soudní osoby, o kterých pojednává tato diplomová práce, vykonávají své 

činnosti v pracovním poměru a jsou zařazeni do jednotlivých soudních oddělení. Jejich 

odpovědnost za škodu se řídí zákoníkem práce, odpovědnost za přestupky přestupkovým 

zákonem a trestní odpovědnost trestním zákoníkem. 

Vyšší soudní úředník, asistent soudce a justiční čekatel vykonávají úkony v rozsahu 

stanoveném v ustanovení § 11 ZVSÚ. Úkony justičního čekatele před složením justiční 

zkoušky jsou sice stanoveny § 6a JŘ, ale jeho obsah je totožný s § 11 ZVSÚ. Pro činnost 

soudního tajemníka je základní normou ustanovení § 6 odst. 2 JŘ. Základní výčet úkonů 

prováděných soudními vykonavateli je obsažen v § 46 odst. 2 JŘ a čl. 4 Řádu pro soudní 

vykonavatele (přičemž oba výčty jsou totožné). 

Kromě těchto základních ustanovení obsahujících výčty úkonů v civilním řízení jsou 

explicitně stanovené pravomoci jednotlivých osob rozprostřeny v jednotlivých zákonech. 

Jedná se o JŘ, KŘ, KŘNS, Řád pro soudní vykonavatele, Instrukci o vymáhání pohledávek 

a Instrukci o výchově. 

Pokud porovnáme explicitní pravomoci vyššího soudního úředníka s pravomocemi 

asistenta soudce u okresního, krajského nebo vrchního soudu obsažné v JŘ a KŘ, dojdeme 

k závěru, že jejich pravomoci jsou v zásadě totožné. Vyšší soudní úředník má o několik 

pravomocí více než asistent soudce, který žádné odlišné od vyššího soudního úředníka nemá. 

Jako příklad lze uvést § 103 odst. 2 JŘ, kdy pravomoc dohlížet na činnost soudních 

vykonavatelů má vyšší soudní úředník a nikoli asistent soudce a také výkonem rozhodnutí 

může předseda soudu pověřit vyššího soudního úředníka a nikoli asistenta soudce. Dle mého 

názoru je zvláštní, že ačkoli musí mít asistent soudce vyšší vzdělání, než je tomu u vyššího 

soudního úředníka, jsou jeho pravomoci užší. Myslím si, že by úprava měla být opačná. 

Asistent soudce Nejvyššího soudu ČR vykonává podle KŘNS jen obslužné činnosti, 

které jsou podobné jako činnosti asistenta soudce vyplývající z KŘ (především pokyny 

a úkony v rámci doručování písemností a vedení spisu). 

Pravomoci justičního čekatele vyplývající z JŘ a KŘ jsou užší než ty, které náleží 

vyššímu soudnímu úředníkovi nebo asistentu soudce. Žádné jiné pravomoci, než mají vyšší 
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soudní úředník nebo asistent soudce, justiční čekatel nemá. Pro ilustraci lze uvést § 105 

odst. KŘ, kde asistent soudce nebo vyšší soudní úředník (nikoli justiční čekatel) 

u dožádaného soudu nařídí, aby byl výkon rozhodnutí proveden. 

Pro soudního tajemníka jsou kromě § 6 odst. 2 JŘ pravomoci také vyjádřeny v rámci 

celého JŘ a KŘ, jako tomu bylo u předchozích soudních osob. Soudní tajemník svoje 

pravomoci různě sdílí s vyšším soudním úředníkem, asistentem soudce nebo justičním 

čekatelem. 

Při porovnání pravomocí vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, justičního 

čekatele a soudního tajemníka, které vyplývají explicitně z JŘ a KŘ, se rozsah jejich 

pravomocí neliší nijak zásadně. Počty explicitně vyjmenovaných úkonů se navzájem odlišují 

jen v rámci jednotek. Nejvíce pravomocí dle JŘ a KŘ má vyšší soudní úředník, poté následuje 

soudní tajemník, asistent soudce a nakonec justiční čekatel. 

Pokud budu vycházet z toho, že pravomoci stanovené § 11 ZVSÚ platné pro vyšší 

soudní úředníky, asistenty soudce a justiční čekatele jsou vymezeny negativně, bude jejich 

výčet jistě větší, než je tomu u soudního tajemníka, pro kterého § 6 odst. 2 JŘ stanoví výčet 

pravomocí pozitivně. Poté bude pořadí osob dané šířkou jejich pravomocí následující: vyšší 

soudní úředník, asistent soudce, justiční čekatel a soudní tajemník. Jak jsem již ale uvedla 

výše, rozdíly v počtu explicitně stanovených pravomocí jsou zanedbatelné, a tak mohu říci, že 

rozsah pravomocí vyššího soudního úředníka, asistenta soudce a justičního čekatele je 

v zásadě totožný. 

Soudní vykonavatel se od ostatních soudních osob v rámci pravomocí výrazně liší. 

Provádí úkony jen při výkonu rozhodnutí případně doručování písemností soudem. 

S ostatními soudními osobami ho tedy nelze relevantně srovnávat. Jeho pravomoci stanoví 

OSŘ, ZŘS, JŘ, KŘ, Instrukce o výchově a Řád pro soudní vykonavatele. 

Úkony, které mohou provádět všechny soudní osoby, se týkají doručování písemností. 

Jako příklad mohu uvést § 13g odst. 1 KŘ, kdy předseda senátu, vyšší soudní úředník, asistent 

soudce, justiční čekatel, soudní tajemník nebo soudní vykonavatel stanoví, kdy se písemnost 

doručuje do vlastních rukou. Právní moc rozhodnutí mohou vyznačovat všichni kromě 

soudního vykonavatele (§ 23 odst. 2 JŘ). 

Všechny doposud vyjmenované úkony soudním osobám svěřuje právní předpis. Vždy 

je ale na předsedovi senátu, jakým úkonem tu kterou soudní osobu v rámci možných 

pravomocí pověří. Šíře pravomocí jednotlivých osob tedy může být v praxi zcela odlišná od 

toho, jaké možnosti stanoví právní předpis. U okresního soudu v Liberci k zaplacení soudního 

poplatku vyzývá jen vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník, ačkoli z ustanovení 
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§ 11 ZVSÚ plyne, že tuto pravomoc by mohl vykonávat i asistent soudce nebo justiční 

čekatel. 

Většina pravomocí soudních osob se navzájem překrývá, a tak je předsedům senátů 

dáno na výběr, koho konkrétním úkolem pověří. Přihlíží při tom k individuálním schopnostem 

osob tak, aby výkon soudnictví byl co nejvíce efektivní. Další soudní osoby napomáhají 

u soudů k tomu, aby byl naplněn požadavek Listiny, že každý má právo, aby jeho věc byla 

projednána bez zbytečných průtahů. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

POČTY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ DALŠÍCH SOUDNÍCH OSOB 

U JEDNOTLIVÝCH SOUDŮ 

Soudní osoby Počet cekem 

Soudci 2977 

Vyšší soudní úředníci 1265,815 

Asistenti soudců 864,325 

Justiční čekatelé 74 

Soudní tajemníci 244,6 

Soudní vykonavatelé 344,35 

 

Soud Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Nejvyšší soud ČR 66 0 60,7 0 0 0 

 

Soud Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Vrchní soud 

v Praze 90 3 25,25 0 3,5 0 

 

Soud Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Vrchní soud 

v Olomouci 41 5 9 0 0 0 

 

Soud Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

MS v Praze 219 55,6 101,5 0 24,79 0 

KS v Praze 98 15,5 29,5 0 4,3 0 

KS v Českých 

Budějovicích 56 16,9 21,4 0 8 0 

KS v Plzni 73 17,38 24,3 3 1,65 0 

KS v Ústí nad 

Labem 112 33 34 0 28,45 0 

KS v Hradci 

Králové 85 25 14,8 0 5,2 0 

KS v Brně 167 45,38 60,25 0 22 0 

KS v Ostravě 144 45,5 46,9 1 14 0 

Celkem 954 254,26 332,65 4 108,39 0 

 

 

 



 

Okresní soudy 

v obvodu MS 

v Praze 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Praha 1 42 14,02 20,5 0 3,6 0,65 

Praha 2 32 12 15 0 4,5 2 

Praha 3 18 7 14,5 0 1 1 

Praha 4 50 18 19,875 0 5,5 3 

Praha 5 39 10 20 0 0 2 

Praha 6 25 8,1 10,98 0 1,8 1,3 

Praha 7 12 5 6 0 1 0 

Praha 8 29 12,7 10,75 0 1 1 

Praha 9 29 18,5 13,5 0 0 1,5 

Praha 10 33 9,88 12 0 4,31 3 

Celkem 309 115,2 143,105 0 22,71 15,45 

 
Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Praze 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Benešov 13 10 2 2 0,5 0,5 

Beroun 11 8 3 4 2 0 

Kladno 27 20 2 2 3 1 

Kolín 17 10,5 5 4 0 2 

Kutná Hora 10 8 1 2 0 0,3 

Mělník 19 15,5 2 3 4 0,75 

Mladá Boleslav 17 12,6 1 3 1 0,7 

Nymburk 14 9 3 3 0 1 

P-Východ 21 8 11 3 0,5 1 

P-Západ 21 4,2 10 2 2,1 0,5 

Příbram 18 8,55 6 3 0 1 

Rakovník 9 6 0 2 1 0,5 

Celkem 197 120,35 46 33 14,1 9,25 

 
Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Českých 

Budějovicích 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

České Budějovice 34 18 7 0 2 2 

Český Krumlov 9 5 3 0 1 1 

Jindřichův Hradec 13 6 5 0 0 1 

Pelhřimov 7 7 0 0 0 1 

Písek 10 6,5 6 0 0 1 

Prachatice 7 3 1 0 3 1 

Strakonice 10 7,8 2 0 0 2 

Tábor 14 7,9 7 0 1,4 1 

Celkem 104 61,2 31 0 7,4 10 

 



 

Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Plzni 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Domažlice 9 3 2 0 0,5 0,5 

Cheb 18 10,5 3 0 0 1 

Karlovy Vary 24 14 2 0 3,5 5 

Klatovy 11 7 1 0 0 1 

Plzeň-jih 13 8,5 6 0 0 0,5 

Plzeň-město 35 18,9 8,9 0 3 0 

Plzeň-sever 11 4,5 3 0 0 0,5 

Rokycany 7 3 2 0 1 0,5 

Sokolov 22 9 2 0 1,5 1 

Tachov 10 6 2 0 3 0,25 

Celkem 160 84,4 31,9 0 12,5 10,25 

 
Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Ústí nad Labem 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Česká Lípa 25 11 6 0 3,5 1,5 

Děčín 29 16 4 0 2 2 

Chomutov 33 18 9 0 5 1 

Jablonec nad Nisou 18 8 3 0 0 1 

Liberec 34 14 12 0 6,2 0,4 

Litoměřice 22 8 5 0 1 0 

Louny 16 11 6 0 0 1 

Most 33 23 5 0 0 2 

Teplice 31 17 2,5 0 1 2 

Ústí nad Labem 38 15,3 6 0 9 1 

Celkem 279 141,3 58,5 0 27,7 11,9 

 
Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Hradci Králové 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Havlíčkův Brod 13 10,5 1 0 0 1 

Hradec Králové 25 15 2 2 0,5 1,5 

Chrudim 12 5,88 0 1 3,4 0,5 

Jičín 10 7 0 2 1,4 0,1 

Náchod 16 9,9 0 1 0,5 0,4 

Pardubice 26 16 2 1 5 3 

Rychnov nad 

Kněžnou 10 5,5 3 1 0 1 

Semily 8 5,75 0 2 5 1 

Svitavy 12 9 2 2 1 0 

Trutnov 20 11 0 2 3 2 

Ústí nad Orlicí 16 9 3 2 3 2 

Celkem 168 104,53 13 16 22,8 12,5 

 



 

Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Brně 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Blansko 12 10,5 3 0 0 0,5 

MS Brno 80 39,88 25 2 2 4 

Brno-venkov 20 13 7 0 0 1 

Břeclav 18 10 5 0 0 1 

Hodonín 18 17,75 3,75 0 0 0,5 

Jihlava 16 8 5 0 0 0,5 

Kroměříž 16 11,87 1,87 0 0 0,5 

Prostějov 14 10 4 0 1 1 

Třebíč 12 8 2 0 0 1 

Uherské Hradiště 16 17 1 0 1 1 

Vyškov 12 6 4 0 0 1 

Zlín 23 13 8 0 0,5 1 

Znojmo 18 9 4 0 2 0,5 

Žďár nad Sázavou 12 10 5 0 0 1 

Celkem 287 184 78,62 2 6,5 14,5 

 
Okresní soudy 

v obvodu KS 

v Ostravě 

Soudci 

Vyšší 

soudní 

úředníci 

Asistenti 

soudců 

Justiční 

čekatelé 

Soudní 

tajemníci 

Soudní 

vykonavatelé 

Bruntál 20 12 3 1 0 1 

Frýdek-Místek 31 18,9 0 3 0 1 

Jeseník 7 4,625 0 1 1 1 

Karviná 48 24,5 7 3 3 2 

Nový Jičín 22 21 3 0 1 1 

Olomouc 34 21 6 3 1 1 

Opava 26 14 1 1 2 1 

Ostrava 80 37,55 9,6 5 10 5 

Přerov 18 16 2 1 0 1 

Šumperk 18 12 2 1 0 0,9 

Vsetín 18 11 1 0 1 1 

Celkem 322 192,575 34,6 19 19 15,9 
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Rok

Graf vývoje počtu justičních čekatelů v ČR v letech 2000 - 2018

vždy k 1. lednu daného roku



 

PŘÍLOHA Č. 3 

Rok 

Počet justičních 

čekatelů v ČR 

k 1. lednu daného roku 

2000 364 

2001 367 

2002 372 

2003 326 

2004 348 

2005 257 

2006 165 

2007 119 

2008 165 

2009 160 

2010 149 

2011 102 

2012 83 

2013 47 

2014 41 

2015 95 

2016 80 

2017 84 

2018 74 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 4 

Obvod krajské soudu, ve kterém 

vykonává justiční čekatel 

přípravnou službu 

Počet justičních 

čekatelů k 1. 1. 2018 

Městský soud v Praze 0 

Krajský soud v Praze 33 

Krajský soud v Českých Budějovicích 0 

Krajský soud v Plzni 3 

Krajská soud v Ústní nad Labem 0 

Krajský soud v Hradci Králové 16 

Krajská soud v Brně 2 

Krajský soud v Ostravě 20 

Celkem 74 

 

  



 

DALŠÍ SOUDNÍ OSOBY A JEJICH PODÍL NA ČINNOSTI 

SOUDU V CIVILNÍM PROCESU 

ABSTRAKT 

Na rozhodovací a jiné činnosti soudů se dle § 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů podílí kromě 

soudců také justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a 

soudní vykonavatelé. Právní úprava týkající se těchto dalších soudních osob je ale nejednotná 

a obsažena v několika zákonech. Cílem diplomové práce je komplexně popsat tuto 

roztříštěnou právní úpravu a vymezit zapojení dalších osob v civilním procesu. 

Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá osobami, se kterými 

zákon počítá jako s možnými kandidáty na funkci soudce. Jedná se o vyššího soudního 

úředníka, asistenta soudce a justičního čekatele. Druhá část pojednává o soudním tajemníkovi 

a soudním vykonavateli, což jsou osoby, které předpoklady stát se soudcem nemají. Výklad u 

jednotlivých soudních osob má stejné členění, které postupně pojednává o právní úpravě, 

týkající se jednotlivých osob, jejich právním postavení, odpovědnosti, předpokladech výkonu 

funkce, činnosti v civilním procesu a jejich jednotlivých úkonech. Třetí část diplomové práce 

je spíše praktická a jejím obsahem je zapojení jednotlivých soudních osob v typickém 

občanském soudním řízení od doručení návrhu na zahájení řízení až po výkon rozhodnutí. 

Tato část diplomové práce vychází z rozdělení pravomocí, které se uplatňuje na Okresním 

soudu v Liberci. 

Po zkoumání právní úpravy jednotlivých soudních osob jsem došla k závěru, že vyšší 

soudní úředník, asistent soudce a justiční čekatel mají v zásadě stejný rozsah pravomocí. 

Soudní tajemník jich má méně. Soudní vykonavatel uplatňuje své pravomoci nejvíce ve 

vykonávacím řízení. Rozsah pravomocí daný v zákoně je však pouze možnost, kterou mohou 

jednotlivé osoby vykonávat. Vždy ovšem záleží na předsedovi soudu, čím jednotlivé osoby 

pověří. 

 

Klíčová slova: civilní, soud, úkon 

  



 

OTHER JUDICIAL PERSONS AND THEIR INVOLVEMENT 

IN THE ACTIVITIES OF THE COURT IN CIVIL 

PROCEEDINGS 

ABSTRACT 

According to the § 3 Act No. 6/2002 sb. about the courts, judges, lay judges, the state 

administration of judges and about the changes of other acts in addition of judges, trainee 

judges, judge assistants, senior officers of justice, court secretaries and judicial executors are 

also involved in the decision-making and other court activities. The legislation about these 

other judicial persons is however inconsistent and could be found in several acts. The aim of 

this diploma thesis is to describe this fragmented legislation and to define the involvement of 

the other persons in the civil process.  

This diploma thesis is divided into three parts. The first part deals with the persons the 

law considered as the possible judge candidates. This includes a senior officer of justice, a 

judge assistant and a trainee judge. The second part deals with a court secretary and a judicial 

executor that are not considered as the possible judge candidates. The interpretation of each 

judicial person has the identical division which sequentially deals with the legislation 

regarding individual judicial persons, their legal status, responsibility, presumption of 

performance, activity in a civil process and their individual acts. The third part is rather 

practical and it deals with involvement of individual judicial persons in typical civil court 

proceedings from the receipt of the petition for the opening up, to the enforcement of the 

decision. This part of the thesis is based on the division of powers applicable to the District 

Court in Liberec. 

After the exploration of the legislation of each judicial person I came to the conclusion 

that the senior officers of justice, the judge assistant and the trainee judge have got basically 

the same range of jurisdiction. The judicial executor asserts his jurisdictions the most in the 

execution proceedings. The range of jurisdiction provided by the law is only an option which 

each judicial person can practise. Nevertheless, it always depends on the presiding judge, 

what he entrusts each judicial person with. 

 

Key words: civil, court, act 


