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Dodatek č. 1
JEDNACÍHO ŘÁDU NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Účinnost od:

1. 9. 2016

Mění normu:

Jednací řád Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2003, ve znění pozdějších
změn a doplňků

Ruší normu:

----

Předseda Nejvyššího soudu vydává v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v plénu Nejvyššího soudu
dne 24. února 2016, tuto změnu jednacího řádu Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2003, ve znění
pozdějších změn a doplňků:

1. Čl. 4 odst. 1 zní:
„1) Předseda senátu organizuje práci senátu, do kterého se přidělují věci na základě
specializace a dalších kritérií stanovených rozvrhem práce, a jednotlivým soudcům se
přidělují podle data a konkrétního času předložení věci Nejvyššímu soudu a pořadí
soudců v senátu uvedeném v rozvrhu práce (pravidelná rotace). V případě, že je
Nejvyššímu soudu předloženo zároveň více věcí, stanoví se jejich pořadí podle
běžného čísla vyplývajícího ze spisové značky. Přidělování počtu věcí v tomto
systému pravidelné rotace u předsedy soudu, místopředsedů soudu a předsedů kolegií,
případně dalších soudců, stanoví rozvrh práce.“
2. V čl. 4 odst. 2, druhá věta, se namísto slova „člen“ vkládá slovo „předseda“.
3. V čl. 4 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3) Řídící předseda senátu sleduje a vyhodnocuje pracovní zatížení všech členů
senátu, kteří odpovídají za řádné a včasné vyřizování jim přidělených věcí na základě
pravidelné rotace. V případě, že řídící předseda senátu zjistí nerovnoměrné zatížení
soudců ve svém senátu nebo přetížení jednoho či více soudců v senátu, které vede

k průtahům při vyřizování jim přidělených věcí, podá předsedovi soudu návrh na
změnu rozvrhu práce prostřednictvím předsedy kolegia, který k tomuto návrhu připojí
své stanovisko a návrh způsobu řešení.“
4. V čl. 4 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.

Tato změna jednacího řádu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.

V Brně dne 23. 8. 2016

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v. r.
předseda Nejvyššího soudu
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