Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů
Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá interdisciplinárně tématy správního a ústavního
práva, a to zejména otázkami opakovaného ustanovování soudních funkcionářů ve spojení s časově
omezenými funkčními obdobími. Hlavní posuzovanou hypotézou je v kontextu daného tématu
deklarovaná protiústavnost současné správní praxe spojená s opakovaným jmenováním i časově
omezenými funkčními obdobími. Současná praxe pověřování soudců či předsedů senátu výkonem
jednotlivých úkolů soudní správy dle zákona o soudech a soudcích též představuje deficity v oblasti
právního státu. Toto je v případě moci soudní poměrně nešťastné, zvláště prismatem toho, že
Ministerstvo spravedlnosti není ve své dozorčí úloze příliš aktivní. Proto je vedlejším účelem této
práce též nabídnout alternativní efektivnější modely současné byrokratické soudní správy.
Za tímto účelem práce vychází nejen z teoretickoprávních hledisek reprezentovaných
primárními prameny ve formě zákonů, jiných předpisů a judikatury spolu se sekundárními prameny
ve formě odborných článků a jiných publikací, nýbrž také vychází z vlastní analýzy aktuální
správní praxe, ve které je čerpáno zejména z bezpočtu žádostí o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na popis české úpravy soudní správy
zpracovaný v první části práce navazuje komparativní část srovnávající českou soudní správu se
systémem správy soudnictví v SRN, která vychází jednak z relevantní německé legislativy a
judikatury, dále z německy mluvící odborné literatury. V závěrečné třetí části práce nabízí úvahy
de lege ferenda pro vyřešení hlavních ústavněprávních problémů vyplývajících z problémů
nastíněných v první části práce, k čemuž zužitkovává též nabyté zahraniční poznatky.
Shora uvedené hypotézy diplomová práce potvrzuje, zejména v návaznosti na
problematickou aplikaci zákonných institutů ve správní praxi. Konečným závěrem práce proto je
doporučení buďto promyšlené širší reformy zavádějící tzv. soudní samosprávu, nebo ponechání
základu současného byrokratického správního systému za současného rozšíření spolupůsobení
reprezentantů moci soudní na soudní správě (s inspirací v německé úpravě).
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