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Předseda okresního soudu odchází z funkce 

S koncem září ukončí své dlouholeté úspěšné působení ve funkci předsedy okresního soudu JUDr. 
Bohumil Kotala. Proto jsem mu položila pár otázek. 

Pane předsedo, jak dlouho jste působil u svitavského soudu a jak dlouho jste jeho předsedou? 

K Okresnímu soudu ve Svitavách jsem nastoupil 1. 8. 1981 na pozici justičního čekatele a po 
absolvování čekatelské praxe a úspěšném složení justiční zkoušky jsem byl ke dni 1. 1. 1984 
ustanoven do funkce soudce. Celou dobu jsem působil na trestním úseku a od 1. 1. 1990 jsem byl 
nejdříve pověřen vedením okresního soudu a od 1. 5. 1990 jsem byl ustanoven do funkce předsedy 
Okresního soudu ve Svitavách. 

Vybavujete si ještě své začátky? A co pro vás bylo nejobtížnější?  

Na žádné konkrétní zážitky ze začátku své čekatelské a soudcovské praxe si příliš nepamatuji, vždy 
se snažím dívat se spíše do budoucna a nevracet se příliš do minulosti. Vzpomínám si však, že pro 
mě, jako pro každého mladého člověka, byl obtížný přechod z volného studentského života do 
režimu s pravidelnou docházkou do zaměstnání a pevnou pracovní dobou.  

Nabízí se srovnání s dneškem. 

Tak jako došlo k výrazné změně situace v celé společnosti, tak obdobně se změnila i situace v justici. 
Když jsem začínal, tak se např. používaly mechanické psací stroje a soudce diktoval průběh trestního 
jednání zapisovatelce do protokolu, dnes se již pořizuje z průběhu hlavního líčení zvukový záznam a 
celé jednání je zaznamenáno na nosiči dat. Rovněž pracovní podmínky ve staré budově a v nynějších 
prostorách jsou výrazně jiné. Kdo pamatuje starou budovu soudu a porovná ji s nynějšími 
prostorami, ve kterých nynější soud působí, tak mi dá jistě za pravdu. Změnilo se výrazně prostředí - 
jak pro účastníky řízení, tak pro pracovníky soudu.  

Svitavský soud byl v posledních letech vždy považován za rychlý a Svitavy za bezpečné město – 
čemu tyto skutečnosti přičítáte? 

Při srovnání s ostatními soudy v České republice byl zdejší soud z hlediska rychlosti řízení vždy 
v popředí, v trestní agendě na jednom z prvních třech míst v republice.  Vždy jsem se řídil zásadou, 
že pro úspěšné fungování soudu je nutný jednak správný výběr pracovníků a jednak dobrá 
organizace práce.  

To, že jsou Svitavy bezpečné město je, podle mého názoru, dáno zejména tím, že tady bydlí vesměs 
slušní a poctiví občané, kteří nemají potřebu páchat trestnou činnost. Je však třeba dodat, že ve městě 
se výrazně pozitivně projevuje široký program prevence kriminality. 

Proč tedy odcházíte z funkce a co bude dál? 

Z funkce odcházím proto, že ke dni 30. 9. 2017 vyprší mé sedmileté funkční období předsedy soudu. 
Nynější právní úprava je taková, že předsedové a místopředsedové okresních a krajských soudů jsou 
ustanovováni do funkce na dobu 7 let a do stejné funkce nemohou být jmenováni opakovaně. 



Předpokládám, že se toho u mě příliš nezmění, budu dál působit u zdejšího soudu jako trestní soudce 
a pracovní čas, který jsem dosud věnoval řídící a organizační činnosti při vedení soudu budu věnovat 
nyní rozhodovací činnosti v trestní agendě.  Stručně řečeno – budu soudit více trestních věcí.  

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil a spokojenosti do dalších let. Zuzana Pustinová 

 


