Závazek k podpoře pojistek
nezávislosti justice

Označte křížkem,
se kterou částí závazku
souhlasíte.

Já
,
jsem člen(ka) Parlamentu České republiky a považuji
za klíčovou hodnotu pro fungování naší země zachování nezávislosti
státního zastupitelství a soudní moci. Jde o nezbytnou podmínku
řádného fungování výkonu spravedlnosti, které musí být oproštěno
od jakýchkoli politických vlivů a tlaků na rozhodování.
Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu nadále chybějí důležité pojistky nezávislosti justice,
na které dlouhodobě upozorňuje odborná veřejnost a mezinárodní organizace (např. Skupina
států proti korupci Rady Evropy GRECO), jsem připraven(a) podpořit návrhy, jež je budou
obsahovat. Zejména:

I. Parlamentní garance
Podpořím úzkou poslaneckou novelu zákona o státním zastupitelství, která bude obsahovat
zejména tato opatření k posílení nezávislosti vedoucích státních zástupců:
>>Pevně stanovené funkční období pro nejvyššího státního zástupce v délce 10 let, přičemž
nejvyšší státní zástupce nebude moci být do této funkce jmenován opakovaně. Pevně stanovené
funkční období pro další vedoucí státní zástupce v délce 7 let.
>>Odvolání z funkce nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců před
uplynutím funkčního období pouze v případě rozhodnutí kárného soudu v kárném řízení.
>> Přechodná ustanovení, která zaručí, že stávajícímu nejvyššímu státnímu zástupci neskončí
funkční období minimálně 5 let od nabytí účinnosti novely zákona o státním zastupitelství.
Pro všechny další vedoucí státní zástupce budou zvolena taková přechodná ustanovení, která jim
zaručí, že jejich funkční období neskončí dříve než tři roky od nabytí účinnosti novely a která
budou zohledňovat rok jejich jmenování do funkce, tak aby jejich výměna probíhala postupně.

II. Legislativní návrhy vlády
Podpořím novelu zákona o státním zastupitelství, která bude obsahovat opatření k posílení
nezávislosti státních zástupců (zejména: povinná a transparentní výběrová řízení na funkci
státních zástupců, písemnost tzv. negativních pokynů a zakotvení pravidel pro rovnoměrné
a nediskriminační rozdělení rozvrhu práce se zajištěním specializace státních zástupců).
Podpořím novelu zákona o soudech a soudcích, která bude zahrnovat opatření k posílení
nezávislosti soudní moci (zejména: výslovný zákaz opakovaného jmenování soudce do funkce
předsedy a místopředsedy soudu a zavedení jednotných a transparentních postupů a kritérií
pro výběr soudců a předsedů a místopředsedů soudů).
Legislativní návrhy, k jejichž podpoře se zavazuji, nepodpořím v případě, že budou zároveň
obsahovat nepřijatelná ustanovení ohrožující ústavní pořádek ČR či důležitý veřejný zájem.
V takovém případě zveřejním důvody, proč jsem návrh nepodpořil(a).

III. Další exekutivní kroky vlády
Souhlasím, aby vláda činila kroky k posílení důvěry v zachování nezávislosti justice:
Vláda neodvolá nejvyššího státního zástupce
do nabytí účinnosti parlamentní garance.
Vláda by měla uložit Ministerstvu spravedlnosti, aby bylo zajištěno naplňování principů
uvedených v tomto Prohlášení při výběru soudních funkcionářů v gesci ministerstva,
a to do doby, než bude účinná příslušná novela zákona o soudech a soudcích.
Vláda by měla zavést zveřejňování rozhodnutí soudů
ve strojově čitelné podobě do roku 2020.
Vláda by měla zřídit expertní pracovní skupinu při Ministerstvu spravedlnosti
pro otázky nezávislosti justice za účasti zástupců parlamentních stran,
akademické sféry, občanské společnosti a samotné justice.
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CO DĚLAT S PODEPSANÝM ZÁVAZKEM?
Pošlete prosím informaci o tom, že politik Závazek podepsal
(ideálně včetně skenu nebo fotky z mobilu),
na info@nezavislajustice.cz.
Díky!
nezavislajustice.cz

