DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.
Cieľom zákona je umožniť Súdnej rade Slovenskej republiky vykonávať zasadnutie aj s
využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý
zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade Slovenskej republiky v čase, kedy nie je obsadená
funkcia jej predsedu a podpredsedu.
Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje
dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi
Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu, vplyvy na životné prostredie a na služby pre občana. Možno očakávať pozitívne vplyvy na
podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyv na informatizáciu
spoločnosti.
Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 zákona
č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu
situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na to, že v súčasnosti zákonná úprava rieši zastupovanie predsedu Súdnej rady
Slovenskej republiky v čase keď jeho funkcia a funkcia podpredsedu nie je obsadená, tak sa
navrhuje túto otázku explicitne vyriešiť v návrhu zákona, a to zaužívaným spôsobom, kedy
vykonávanie povinností predsedu súdnej rady dočasne prevezme vekom najstarší člen Súdnej rady
Slovenskej republiky. Doterajšia úprava tento mechanizmus upravovala len pre situáciu, kedy
predseda a podpredseda nie sú prítomní na zasadnutí súdnej rady, t.j. situáciu, kedy sú vo funkcii,
ale fyzicky sa nezdržiavajú v mieste zasadnutia súdnej rady.
K bodu 2
Po vzore právnej úpravy uvedenej v § 1a druhá veta zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby
aj Súdna rada Slovenskej republiky mohla vykonávať svoje zasadnutia aj s využitím technického
prostriedku na prenos obrazu a zvuku, čo zodpovedá aj súčasnej situácii v súvislosti
s prebiehajúcou pandémiou Covid-19, ale aj úrovne a stavu rozvoja informačných technológií.
K Čl. II
Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje
dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
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