Zápis ze shromáždění členů Unie konané dne 22. 5. 2014
Ad 1: Volba nového vedení Unie
Za novou předsedkyni Unie asistentů soudců ČR byla jednomyslně zvolena Mgr. Klára Ţáková
z Krajského soudu v Brně.
Za místopředsedkyni Unie byla jednomyslně zvolena Mgr. Alexandra Chapman z Krajského soudu
v Brně.
Za členky kontrolní rady byly jednomyslně zvoleny Mgr. Magdaléna Šedivá, LL.M. z Nejvyššího soudu
a Mgr. Lenka Stoklasová z Krajského soudu v Brně.
Ad 2: Diskuse o návrhu na změnu odměňování justičních zaměstnanců
Členové Unie vzali na vědomí věcné připomínky z Krajského soudu v Praze, s tím, ţe:
- ve finální podobě návrhu na změnu odměňování justičních zaměstnanců budou zohledněny
body 1), 4), 5), a 7), tj. bude zapracována zmínka o sluţebním zákonu a odstraněny věcné
rozpory mezi předkládací zprávou a samotným návrhem na změnu nařízení vlády č. 222/2010
Sb.
Pokud jde o odstranění věcných rozporů, dohodli se přítomní členové Unie na tom, ţe do 14. platové
třídy budou zařazeni pouze asistenti soudců Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a státních
zástupců Nejvyššího státního zastupitelství. Do 13. platové třídy budou zařazeni asistenti
s vysokoškolským vzděláním v magisterském oboru právo. Do 12. platové třídy budou zařazeni vyšší
soudní úředníci. Asistenti, kteří úspěšně absolvovali odbornou justiční zkoušku, budou zařazeni do 15.
platové třídy. V tomto smyslu bude třeba upravit jak předkládací zprávu, tak návrh na změnu nařízení
vlády.
Přítomní členové Unie se dohodli na tom, ţe věcné změny zapracuje do návrhu kolegyně DiFalco, která
upravený návrh zašle k připomínkám uţšímu vedení Unie, tj. Kláře Ţákové a Janu Jiráskovi. Finální
podoba návrhu by měla být zpracována do 15. června 2014 tak, aby mohla být následně do konce
června zaslána spolu s oficiálními vyjádřeními z jednotlivých soudů na Ministerstvo spravedlnosti a
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Členové Unie rovněţ doufají, ţe následně dojde k osobnímu
jednání členů Unie na jednotlivých ministerstvech.
Ad 3: Různé
1. V nejbliţší době je třeba zaslat změnu Stanov schválenou na minulém zasedání Unie na
Ministerstvo vnitra.
2. Je třeba zajistit aktualizaci internetových stránek Unie a k tomu účelu je třeba získat přístupová
hesla od Adama Dvořáčka, stejně jako ke spravování transparentního účtu Unie.
3. Unie asistentů se ztotoţňuje s návrhem předloţeným JUDr. Boukalem z KS v Brně ohledně
jednání s Justiční akademií, aby asistenti soudců nebyli opakovaně odhlašováni ze školení na
NOZ určených pro asistenty s tím, ţe je naplněna kapacita, neboť přednost dostal některý ze
soudců.
4. Členství v Unii je podle § 3 odst. 1 Stanov otevřeno i pro VSÚ, kteří splňují zákonné podmínky
pro jmenování do funkce asistenta soudce.
5. Nejbliţší jednodenní školení konané na půdě Nejvyššího soudu se uskuteční dne 2. 6. 2014.
Bude se jednat o školení JUDr. Vojtka na téma Metodiky odškodňování bolesti a ztíţení
společenského uplatnění.
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