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Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti
nepodávat návrhy na jmenování soudců
Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo nepodávat v roce 2021 návrhy na
jmenování nových soudců, s odkazem na nižší vytíženost soudů v hlavních agendách. K tomuto snížení skutečně došlo, zejména v civilní odvolací agendě a také v trestní agendě. Ministerstvo však už nezohlednilo, že
nižší vytíženost neplatí pro všechny soudy. Řada soudů se nadále potýká
s vysokým počtem neskončených věcí, což je následkem dlouhodobého
personálního podhodnocení v předchozích letech. Rozhodnutí negativně
dopadá na účastníky řízení, kteří budou muset počítat s prodloužením
soudního řízením. Zároveň ohrožuje soudní nezávislosti, protože nutí

Negativní trendy
↗ Odmítání principu teritoriality v rámci novely
exekučního řádu.
↗ Opakovaná kárná řízení
se soudci, která narušují
důvěru veřejnosti v justici.
↗ Zaostávající digitalizace
justice.
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k omezení přeměn trestu obecně prospěšných
prací a peněžitého trestu na jiné alternativní
tresty při porušení zákonných podmínek, řadu
pozitivní trendů – institut doznání obviněného jako polehčující okolnosti, rozšíření možnosti užití dohody o vině a trestu, či zvýšení
hranic majetkové škody.

1. Zákonné zakotvení exekutorské teritoriality
v rámci projednávané novely exekučního řádu.
2. Zavedení kariérního řádu Státního zastupitelství, který by stanovil podmínky povyšování
státních zástupců.

—Petra Masopust Šachová

3. Nutnost zajistit jmenování soudců v roce 2021.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

