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1. Úvod 
 

S pojmy nezávislost a nestrannost soudců jsem se setkával v průběhu celého studia, podrobnější 

náhled na ně mi však poskytl až volitelný předmět zabývající se profesní etikou právníků pod 

vedením Tomáše Friedela, vedoucího této diplomové práce. 

 Nezávislost a nestrannost hrají důležitou roli v posuzování činností a funkcí, kterým se 

soudce může společně se soudcovskou funkcí věnovat. Zákonná úprava přitom přímo některé 

činnosti a funkce soudcům zapovídá, pro ostatní činnosti a funkce stanovuje, že se soudci 

v občanském životě musí zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo 

ohrozit nedůvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.  

 Vzhledem k tomu, že zákon nehodnotí (a ani by neměl) všechny možné varianty 

činností soudců a jejich funkcí vykonávaných společně s jejich funkcí soudce, je úkolem 

každého jednotlivého soudce posoudit, zdali výše zmíněné hodnoty nezávislosti a nestrannosti 

svým jednáním nenarušuje. A je to právě profesní etika soudců, podle které by hraniční činnosti 

měli soudci hodnotit. 

 V současné době je pak velmi aktuální téma členství soudců v politických stranách, a to 

z důvodu návrhu novely zákona o soudech a soudcích, která čeká na připomínky v Ústavně 

právním výboru po prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Tato novela totiž explicitně zakazuje 

všem soudcům členství v politických stranách, byť dosud zákaz platil jen pro soudce Ústavního 

soudu. 

 Nápad věnovat se v této práci i tématu členství soudců v církvích a náboženských 

společnostech mi vnuknul rozhovor s jedním ze soudců, kterého osobně znám. Považoval totiž 

za zcela zřejmé, že členství soudce v jakékoliv politické straně nezávislost a nestrannost soudce 

ohrožuje, kdežto členství v církvi a náboženské společnosti ne (pokud nejde například o 

radikální projevy náboženství či výkon náboženství podkopávající důvěru veřejnosti 

v nezávislé a nestranné rozhodování soudce). Osobně jsem si však kladl otázku, zdali politická 

orientace i náboženská víra nejsou v obou případech světonázorem, který má potenciál ovlivnit 

nezávislé a nestranné rozhodování soudce v případech, kdy je mu dán prostor k interpretaci 

zákonů (kdy právo soudci neposkytuje přesné vodítko k rozhodování), o to výrazněji se toto 

pak může projevovat u členů politických stran, církví a náboženských společností, protože jsou 

navíc vázání povinnostmi této entity vyplývající z členství. Z toho důvodu jsem se těmto 

členstvím rozhodl věnovat a vzájemně je porovnávat. 



 

 

 Cílem této práce je nejprve vymezit obsah pojmů nezávislost a nestrannost, vztahu mezi 

nimi a dále možnosti vlivu obou členství na tyto instituty. Pokusím se tak učinit na základě 

zákonné úpravy, české i zahraniční judikatury a odborné literatury, etického kodexu i vlastních 

úvah. V části věnované členství soudců v politických stranách věnuji jednu z kapitol komparaci 

s právní úpravou v nám blízkých zemích, pokouším se také v rámci úvah de lege ferenda 

navrhnout způsob, jak zachovat soudcům právo na sdružování v politických stranách a hnutích 

a zároveň důvěru veřejnosti v nezávislé a nestranné rozhodování soudců. Část věnovaná 

členství soudců v církvích a náboženských společnostech se v odborných kruzích netěší takové 

pozornosti jako členství v politických stranách, a proto mi bude při jejím rozboru odborná 

literatura a její závěry z této předchozí části týkající se politických stran nápomocná. 

 Výsledek této práce je pak dvojí. Nejprve jde o zhodnocení slučitelnosti funkce soudce 

s členstvím v politické straně a zavedení zákazu členství soudců v politické straně na základě 

novely zákona o soudech a soudcích. Zkráceně pak mohu již na úvod konstatovat, že v této 

části docházím k závěru, že členství soudců v politických stranách je s funkcí soudce slučitelné. 

Byť pochybnosti v nezávislost a nestrannost soudců toto členství budit může, mělo by převážit 

právo na svobodné sdružování v politických stranách a garanci spravedlivého rozhodování by 

pak měl poskytovat každý soudce vlastní sebereflexí. Navrhovaná novela zákona o soudech a 

soudcích je pak podle mého názoru nadbytečná, protože zákonná úprava soudce dostatečně 

instruuje k zachování nezávislosti a nestrannosti a argumenty z důvodové zprávy k novele 

nikterak přesvědčivě zavedení takového zákazu neodůvodňují. 

 V další části práce se pak zaměřím na vliv členství soudce v církvi a náboženské 

společnosti na jeho nezávislost a nestrannost. V jejím rámci jsem dospěl především k závěru o 

odlišnosti tohoto členství od členství soudců v politických stranách. To vyplývá například ze 

silnější ochrany sdružování soudců v církvích a náboženských společnostech oproti ochraně 

jejich sdružování v politických stranách. Pochybnosti o ohrožení nezávislosti a nestrannosti 

soudce v souvislosti s členstvím v církvi či náboženské společnosti jsou pak v této části práce 

převážně rozptýleny s ohledem na převážně neškodnou povahou povinností spojených s tímto 

členstvím. 

 Doufám, že výsledky práce pak mohou vést k diskusi ohledně těchto témat a případně i 

k dalšímu akademickému bádání. 

 

 

 

 



 

 

2. Nezávislost 
  
 Cílem této části diplomové práce bude především vysvětlení pojmu nezávislost soudců. 

K tomu, abych mohl obsah tohoto pojmu vymezit, nejprve čtenáři poskytnu přehled ustanovení 

upravujících nezávislost v právním řádu České republiky i etickém kodexu. Následně za 

pomocí zákonů, odborné literatury, judikatury a zmíněných právních, eticko-profesních 

základů vymezím pojem soudcovské nezávislosti, který lze podle státovědné teorie vnímat 

trojím pohledem, a to jako nezávislost moci soudní, nezávislost soudů, a právě i nezávislost 

soudců (která je předmětem této práce). V rámci této části uvedu i odlišnosti mezi těmito pojmy 

a vysvětlím, jak je budu používat i v dalších částech práce. 

 
2.1. Nezávislost v právním řádu České republiky a etickém kodexu 

 V této kapitole se zaměřím na výskyt pojmu nezávislost v Ústavě České republiky1 

(„Ústava“), Listině základních práv a svobod2 („LZPS“), Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod3 („EÚLP“), Smlouvě o fungování EU4, Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech5 („MPOPP“) a v zákoně o soudech a soudcích6 („ZOS“). 

V zákonných ustanoveních je přitom pojem nezávislost zásadně zmiňován společně s pojmem 

nestrannost, proto i tato společná ustanovení zmíním právě zde (a kvůli přehlednosti zde 

zmíním i jediné ustanovení z těchto právních předpisů, kde se nestrannost vyskytuje 

samostatně). V samostatném bodu zmíním i úpravu nezávislosti v Etických zásadách chování 

soudce z pera Soudcovské unie.7 V kapitole 3.1. pak uvedu pouze úpravu pojmu nestrannost 

v rámci etického kodexu. Navíc v této kapitole zmíním i některá další ustanovení, která jsou 

podle mého názoru pro vymezení pojmu nezávislost (nestrannost) soudců podstatná, byť tyto 

pojmy přímo neobsahují.  

 Tento přehled ustanovení pak bude sloužit jako odrazový můstek pro vymezení obsahu 

pojmů soudcovská nezávislost, nezávislost soudní moci, nezávislost soudů, a především 

nezávislost soudů, bude ale základem i pro všechny další části této práce 

 
1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
2 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky. 
3 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
4 Smlouva o fungování Evropské unie. [online] Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN. 
5 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
6 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů. 
7Etické zásady chování soudce. [online] Profesní sdružení soudců Soudcovská unie ČR, Brno, 2005 [cit. 20. 3. 
2020]. Dostupné z: http://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-soudce.html. 



 

 

Zákonná úprava 

 V Ústavě se pojmy nezávislost a nestrannost vedle sebe objevují například v čl. 82, 

který říká, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo 

ohrožovat, zároveň je v odst. 3 zakotvena pro nezávislost a nestrannost důležitá zásada 

neslučitelnosti funkce soudce s poslaneckým a senátorským mandátem, soudce nesmí být ani 

prezidentem a ani funkcionářem veřejné správy. Povinnost rozhodovat nezávisle a nestranně je 

i součástí slibu soudců Ústavního soudu, který je obsahem čl. 85 odst. 2 Ústavy. Samostatně 

stojí pojem nezávislosti v Ústavě pouze v čl. 81, podle kterého soudní moc vykonávají jménem 

republiky nezávislé soudy. V článku 95. odst. 1 Ústava obsahuje povinnost vázanosti soudců 

zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Dalším důležitým 

ustanovením pro zjištění obsahu pojmu nezávislost je čl. 2 odst. 1 Ústavy, podle kterého je lid 

zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. 

 Čl. 18 odst. 2 LZPS zakazuje, že se peticí nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. V čl. 

36 odst. 1 LZPS stojí, že se každý může stanoveným postupem domáhat svého práva u 

nezávislého a nestranného soudu. 

 Je vhodné zmínit, že podobná ustanovení lze nalézt například i v EÚLP, a to v čl. 6 odst. 

1, podle kterého má každý právo na projednání jeho záležitosti spravedlivě, v přiměřené lhůtě, 

nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem. Čl. 21 odst. 3 EÚLP pak zmiňuje, že 

soudci ve svém funkčním období nemohou vykonávat činnost neslučitelnou s jejich 

nezávislostí a nestranností nebo s požadavky stálého úřadu.  

 V EÚLP pak najdeme i jediné ustanovení, kde stojí nestrannost zcela samostatně, a to 

v čl. 10 upravujícím svobodou projevu. Podle odst. 2 tohoto článku výkon svobody projevu 

může podléhat formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které jsou stanovené 

zákonem a které jsou nezbytné (mj.) k „…zachování autority a nestrannosti soudní moci.“ 

 Požadavek nezávislosti je zmíněn i ve Smlouvě o fungování EU, přesněji v článku 253 

a 254, podle kterých jsou soudci Soudního dvora a Tribunálu vybíráni z osob, které poskytují 

veškeré záruky nezávislosti.  

 Právo být spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem pak lze 

nalézt i v čl. 14 odst. 1 MPOPP. 

 Pro výčet ustanovení, která se týkají nezávislosti (a nestrannosti) je třeba dále uvést 

úpravu v ZOS. Ten již v prvním paragrafu (stejně jako čl. 81 Ústavy) stanovuje, že v České 

republice soudnictví vykonávají nezávislé soudy. Stejně jako slib ústavních soudců obsahuje i 

obecný slib soudce v § 62 nutnost rozhodovat nezávisle a nestranně. Důležitá jsou však i další 



 

 

ustanovení, která fakticky zabezpečují nezávislost i nestrannost soudců. Mezi ně patří například 

§ 75 odst. 1, podle kterého stát zabezpečuje nezávislost soudců též jejich hmotným 

zabezpečením, což v praxi znamená především vysoké platy. Odst. 2 totožného ustanovení 

obsahuje povinnost erga omnes, a to že nikdo nesmí narušovat nebo ohrožovat nezávislost a 

nestrannost soudců a přísedících. § 79 pak v prvním odstavci určuje, že soudci jsou při výkonu 

své funkce vázáni pouze zákonem, zákon jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí a rozhodovat nezávisle, nestranně a na základě skutečností zjištěných v souladu se 

zákonem. Podle druhého odstavce tohoto ustanovení nikdo nesmí ohrožovat nezávislost a 

nestrannost soudců. Dalším ustanovením ZOS sloužícím k zajištění nezávislosti je § 118 odst. 

2, podle kterého výkon státní správy soudů (vykonávané Ministerstvem spravedlnosti České 

republiky jako ústředním orgánem a předsedové a místopředsedové Nejvyššího soudu, 

Nejvyššího správního soudu, vrchních, krajských a okresních soudů) nesmí zasahovat do 

nezávislosti soudů.  

 Pro tuto práci považuji v souvislosti s nezávislostí a nestranností za stěžejní § 80 ZOS. 

Ten v prvním odstavci stanovuje, že soudce se při výkonu své funkce a v občanském životě 

musí zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru 

v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudce. V dalším odstavci tohoto paragrafu 

jsou vyjmenovány povinnosti k zachování nezávislosti a nestrannosti výkonu funkce soudce. 

Nejde přitom o taxativní výčet, nicméně zákonodárce zmiňuje například povinnost odmítnout 

jakýkoliv nátlak ohrožující nezávislost soudnictví, stejně tak soudce má dbát svým chováním o 

to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována. Odst. 4 tohoto paragrafu pak 

zdůrazňuje, že si soudce při výkonu svých politických práv musí počínat tak, aby tato činnost 

neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování 

soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce anebo mu nebránila v řádném výkonu 

funkce soudce. § 80 odst. 5 je pak důležitý z toho důvodu, že omezuje činnost soudce v osobním 

životě. Soudci podle něj mají dbát na to, aby svým chováním nenarušovali důstojnost 

soudcovské funkce a neohrožovali nebo nenarušovali důvěru v nezávislé, nestranné a 

spravedlivé rozhodování soudů. 

 Dalším podstatným ustanovením pro tuto práci je § 85 ZOS, podle kterého soudce nesmí 

ode dne nástupu do funkce až do jejího zániku vykonávat placenou funkci (kromě těch v tomto 

paragrafu vymezených) a jinou výdělečnou činnosti (kromě oblastí, kde je to povoleno, 

například v rámci umělecké a publicistické činnosti). Pokud není výkon placené funkce či 

činnosti podle tohoto ustanovení zakázán, může soudce činnost či funkci soudce vykonávat 



 

 

pouze za předpokladu, že nenarušuje důstojnost soudcovské funkce nebo neohrožuje důvěru 

v nezávislost a nestrannost soudnictví. 

 V souvislosti s tímto ustanovením je důležité zmínit i připravovanou novelu 

Ministerstva spravedlnosti,8 která má nově v odst. 3 tohoto paragrafu pro všechny soudce 

stanovit neslučitelnost funkce soudce s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí. 

Taková povinnost byla dosud stanovena jen pro soudce Ústavního soudu, a to podle § 4 odst. 3 

zákona o Ústavním soudu9 („ZÚS“).  

 Pro případ, kdy by byla nezávislost či nestrannost porušena ZOS nadále v § 87 obecně 

definuje kárné provinění. § 128 pak vymezuje okruh osob, které mohou při zaviněném porušení 

povinností soudce podat návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudců podle zákona č. 

7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Samotné kárné řízení tak představuje 

další pojistku zachování nezávislosti a nestrannosti. 

 

Etické zásady chování soudce 

 V souvislosti s pojmem nezávislost soudců je vhodné také zmínit Etické zásady chování 

soudce z pera Soudcovské unie České republiky. Považuji ale za nutné zdůraznit, že 

Soudcovská unie České republiky je organizací s dobrovolným členstvím soudců, tudíž význam 

těchto zásad je v praxi omezený. Můžeme je ale považovat za jakýsi návod k posuzování 

chování soudců. Navíc zásady byly vytvořeny na základě tzv. Bangalorských zásad soudcovské 

etiky, které vznikly za jednání odborníků z oblasti justice v roce 2001 v Bangalore a byly přijaty 

zástupci předních soudních institucí v Haagu v roce 2002.10  

 Etické zásady chování soudce označují nezávislost za jednu ze šesti základních zásad 

soudců, za pilíř právního státu a záruku práva na spravedlivý proces. Soudce je podle tohoto 

kodexu povinen hájit soudcovskou nezávislost v osobním i profesním životě. Soudce vykonává 

svou funkci nezávisle, na základě vlastního hodnocení skutečností a svědomitého výkladu a 

aplikace zákona. Nepodléhá žádným vlivům, zájmům, zásahům, nátlaku a výhrůžkám. Soudce 

podporuje kontrolu plnění soudcovských povinností i vysokých nároků na chování soudců, 

směřujících k posílení důvěry veřejnosti v soudnictví, která je nezbytným předpokladem jeho 

nezávislosti.  

 
8 Sněmovní tisk 630/0, část č. 1/18 Novela z. o soudech a soudcích. 
9 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
10 Znění těchto zásad viz. např. MOLITERNO, James E., PATON, Paul D. Globální problémy profesní etiky 
právníků. Překlad a doplňující texty k českému vydání KOPA, Martin, Tomoszek, Maxim, DOHNAL, Vítězslav. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 163 ISBN 978-90-7552-838-4.   



 

 

 Oproti zákonným ustanovením se tedy úprava v těchto zásadách příliš neliší. Za důležité 

však považuji označení nezávislosti za jednu ze základních zásad i fakt, že mimo zákon je 

nezávislost nejen zákonnou zásadou, ale také profesně-etickou.  

 

2.2. Nezávislost v odborné literatuře a judikatuře 

 Vzhledem k tomu, že zákon ani zmíněný etický kodex výklad pojmu nezávislost soudce 

neposkytují, je zapotřebí pátrat v odborné literatuře. 

 Jak jsem zmínil již v části 2, pojem soudcovská nezávislost je zastřešujícím pojmem, 

který zahrnuje nezávislost soudní moci soudů a soudců. S tímto názorem se ztotožňuje 

například František Zoulík11 a odráží ho i státovědný pohled na soudcovskou nezávislost.12 

Tento pohled je podle mého mínění vhodným výchozím bodem pro vymezení obsahu 

soudcovské nezávislosti a jejího vztahu k soudní moci, nezávislosti soudů a nezávislosti 

soudců. Podle státovědného pohledu je nezávislost funkčním principem soudnictví a lze ji 

vnímat v zásadě trojím pohledem, a to jako: 

1) nezávislost soudní moci jako celku na moci zákonodárné a výkonné; 

2) nezávislost soudů na orgánech moci zákonodárné a výkonné (a to i místních); 

3) nezávislost jednotlivých soudců při rozhodování spočívající ve vázanosti soudce pouze 

zákonem a nepodřízenosti představitelům moci zákonodárné a výkonné. 

 Soudcovská nezávislost tak působí jako zastřešující pojem k těmto pohledům, a tedy 

nezávislosti soudní moci (kterou budu dále v této práci označovat i jako nezávislost justice), 

nezávislosti soudů a nezávislosti soudců. Tento státovědný pohled je přitom vyjádřením 

klasického principu dělby moci od Ch. L. Montesquieho – teorie založené na oddělení 

jednotlivých složek státní moci.13 V souvislosti s tímto pak považuji za vhodné připomenout, 

že stejně jako dělba moci sama o sobě, ani soudcovská nezávislost nemá absolutní povahu. Lze 

například uvažovat nad tím, že samotná vázanost soudce zákonem je svým způsobem 

porušením nezávislosti na moci zákonodárné.  

 Státovědný pohled na soudcovskou nezávislost jako vyjádření teorie dělby moci je 

přitom důležitý pro tuto část práce, která se zabývá členstvím soudců v politických stranách. 

Posuzování vlivu členství soudců v politických stranách na nezávislost soudce opravdu bude 

vycházet převážně z principu dělby moci. Toto však nelze říct o další části této diplomové 

 
11 ZOULÍK, F. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck/ SEVT, 1995, s. 82 ISBN 80-7179-005-2. 
12 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda – I. Díl. Obecná státověda. Praha: Linde a.s., 1998. s. 
320-321 ISBN 80-7201-141-3. 
13 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 2. vydání Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 325 ISBN: 978-80-
7380-178-6. 



 

 

práce, která se bude věnovat vlivům členství soudce v církvi a náboženské společnosti, protože 

hlavním principem v tomto smyslu není princip dělby moci, ale konfesní neutralita státu a 

zásada autonomie státu a církve (specifické povaze těchto pojmů a rozdílu s principem dělby 

moci se věnuji v kapitole 7.2.) postavená zejména na čl. 2 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 LZPS.  

 Dovolím si proto soudcovskou nezávislost (a tedy i nezávislost soudní moci, nezávislost 

soudů a nezávislost soudců) v následujícím bodě za pomocí judikatury a odborné literatury a 

etických zásad definovat obecněji než pouze jako nezávislost ve vztahu k principu dělby moci. 

Cílem následujícího bodu bude hlavně vymezení pojmu nezávislost soudců, která je tématem 

této práce a jejího vztahu k nezávislosti soudů, nezávislosti soudní moci a pojmu soudcovská 

nezávislost. 

 

Nezávislost soudců, nezávislost soudů, nezávislost soudní moci 

 Při vymezování zmíněných pojmů budu vycházet z obsahu pojmů nezávislost soudů a 

nezávislost soudců, od kterých odvodím za pomocí zákona i význam nezávislosti soudní moci. 

 Nutnost rozlišovat mezi těmito pojmy lze vyčíst již z čl. 81 a čl. 82 Ústavy, kde je 

zákonodárce používá odděleně. Hledání hranice mezi nimi je však podle autorů odborných 

publikací obtížné, protože jde o pojmy vzájemně blízké. Hendrych a Svoboda v komentáři 

k Ústavě k nim zmiňují, že jsou to „pojmy souvztažné, neboť sotva může existovat nezávislost 

soudu bez nezávislost soudce, a naopak.“14  

 K těžkostem při vymezování hranic mezi nezávislostí soudců a nezávislostí soudů se 

vyjadřuje i Alena Macková ve své publikaci: „Vytyčení přesných hranic mezi oběma instituty 

je otázkou, jejíž přesvědčivé řešení najdeme jen těžko, najdeme-li je vůbec.“ Dále ale pokračuje, 

že: „(I)i v nepřesných konturách je však třeba respektovat rozdíl mezi nezávislostí soudů a 

nezávislostí každého jednotlivého soudce, a to zejména z příčin metodologických. Nerozlišovat 

mezi nezávislostí každého jednotlivého soudce a nezávislostí soudů by vedlo k neudržitelnému 

vychýlení obsahu soudcovské nezávislosti, byť nelze pominout, že oba pojmy mají jednotící 

determinantu v roli soudní moci.“15 

 Vzhledem k tomu, že smyslem této práce není hledat přesné nuance mezi těmito pojmy, 

dovolím si pro zjednodušení použít k samotnému vysvětlení obsahu nezávislosti soudce a 

 
14 HENDRYCH, D., SVOBODA, C. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 131 
ISBN: 80-7179-084-2. 
15 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty UK Praha, 1998, s. 8 
ISBN 80-85889-19-6. 



 

 

nezávislost soudu závěry, ke kterým ve své judikatuře dospěl Ústavní soud, a ty pak doplním o 

odborné zdroje. 

 Pokud podle nálezu Ústavního soudu16 Ústava hovoří o nezávislosti soudů, jde o 

nezávislost institucionální na moci zákonodárné a výkonné. V tomto bodě si však dovolím 

výklad Ústavního soudu rozšířit o názor z komentářové literatury, která považuje nezávislost 

soudů za širší institut. Podle Hendrycha a Svobody totiž „(I)institucionální nezávislost znamená 

nejen oddělenost od orgánů jiného typu, ale také samostatnost, resp. neexistenci vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými soudy v rámci soudní soustavy, kromě zákonem 

stanovených vztahů procesních.“17  

 Za nezávislost soudů tak lze považovat nezávislost soudu především na orgánech moci 

zákonodárné a výkonné na základě principu dělby moci a zároveň nezávislost na jiných soudech 

v rámci soudní soustavy. Pro část práce týkající se posuzování vlivu členství soudců v církvi a 

náboženské společnosti (část 7.) však půjde o nezávislost vyplývající z principu konfesní 

neutrality státu a autonomie státu a církve, a tedy půjde o nezávislost soudů na církvích a 

náboženských společnostech a jejich orgánech. 

 K nezávislosti soudců Ústavní soud ve výše zmíněném nálezu uvádí, že pokud Ústava 

čl. 82 hovoří o tom, „že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí, má tím na mysli vlastní 

rozhodovací činnost soudu.“18 Podle dalšího nálezu Ústavního soudu je nezávislostí soudce 

„vyloučení možnosti účinně působit na svobodnou tvorbu vůle soudců.“19 

 Lze tedy shrnout, že nezávislost soudce zajišťuje i nezávislé rozhodování soudu a je 

vyjádřena nemožností účinného působení na svobodnou vůli soudců. Výše zmíněné Etické 

zásady chování soudce nám pak v tomto bodě mohou posloužit k rozšíření tohoto shrnutí. Podle 

nich je nezávislým soudcem ten, kdo nepodléhá žádným vlivům, zájmům, zásahům, nátlaku a 

výhružkám. 

 Považuji za důležité zmínit, že zákonodárce pro zajištění nezávislosti soudců v rámci 

ustanovení právního řádu vytváří záruky nezávislosti. František Zoulík tyto zmiňuje ve své 

publikaci a dělí je systematicky do čtyř skupin.20 První skupinou těchto záruk je způsob 

ustavování soudce (podtrhující nutnost nezávislosti na tom, kdo soudce ustanovil), druhou 

skupinou záruk jsou osobní záruky soudcovské nezávislosti. Jde o nesesaditelnost soudce, 

 
16 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. Pl.ÚS 60/04. 
17 HENDRYCH, D., SVOBODA, C. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 130 
ISBN: 80-7179-084-2. 
18 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. Pl.ÚS 60/04. 
19 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. I.ÚS 722/05. 
20 ZOULÍK, F. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck/ SEVT, 1995, s. 98 ISBN 80-7179-005-2. 



 

 

nepřeložitelnost, neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými činnostmi, přiměřený rozsah 

práce, dostatečné finanční zabezpečení soudce odpovídající povaze a významu jeho funkce a 

ochrana proti zásahům do rozhodování. Třetí skupinou jsou zákonné předpoklady pro výkon 

soudcovské funkce a čtvrtou skupinu tvoří procesní předpisy týkající se veřejnosti, ústnosti, 

přímosti procesu, vyloučení soudce, rovnosti stran a další procesní problematiky.  

 Jak autor také zmiňuje, nejde o taxativní výčet těchto záruk, protože s modernizací a 

stálým zdokonalováním právního řádu dochází i k jeho změnám.21 Například podle již výše 

vzpomínaného návrhu novely ZOS22 má být nezávislost soudců upevněna nově vloženým § 85 

a, podle kterého je soudce povinen učinit ročně oznámení o své výdělečné činnosti podle § 85 

odst. 1 (s výjimkou případů, kdy výše celkového hrubého ročního příjmu z této činnosti 

nepřesáhne 20 % jeho ročního platu soudce za předchozí kalendářní rok). 

 S ohledem na obecné vymezení pojmu nezávislost soudce v rámci judikatury Ústavního 

soudu, v etickém kodexu, a i vzhledem širokému záběru záruk nezávislosti, lze nezávislost 

soudce označit za nezávislost na všech vlivech, zásazích, nátlacích, výhružkách a zájmech. 

Obecně se podle mého názoru jedná o absenci o působení vnějších okolností na rozhodování 

soudce. V souvislosti s členstvím soudců v politické straně se pak nezávislost soudce (stejně 

jako u nezávislosti soudu) bude týkat principu dělby moci. V části 7. této práce půjde o princip 

konfesní neutrality státu a z něj vyplývající autonomii státu a církve.  

 K tomu lze zároveň dodat, že narušení nezávislosti (stejně jako je tomu u nestrannosti) 

musí být podle nálezu Ústavního soudu v konkrétních případech zkoumáno jak v subjektivní, 

tak v objektivní poloze, tak i podle existence možného přesvědčení, že existuje důvod narušující 

nezávislost (a nestrannost). Nelze tak odhlédnout ani od „jevové stránky věci“.23  

 Nyní se však vrátím k propojenosti pojmů nezávislost soudce, nezávislosti soudu, 

nezávislosti soudní moci a soudcovská nezávislost (ta je pojmem zastřešujícím). K tomuto lze 

uvést čl. 2 odst. 1 Ústavy, podle kterého je státní moc vykonávána prostřednictví moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Podle čl. 81 Ústavy pak soudní moc vykonávají jménem 

republiky nezávislé soudy. Z těchto ustanovení lze odvodit, že nezávislost soudní moci se 

obsahem kryje s nezávislostí soudů (byť je nutné zvýraznit specifikum nezávislosti soudní 

moci, a to požadavek nezávislosti na zbylých složkách moci jako celku, nejen jednotlivých 

soudů) 

 
21 Tamtéž. 
22 Sněmovní tisk 630/0, část č. 1/18 Novela z. o soudech a soudcích. 
23 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. I.ÚS 722/05. 



 

 

 Rozdíl mezi nezávislostí soudů a nezávislostí soudců jsem uvedl výše, souhlasím však 

s Alenou Mackovou, že jejich dělení je důležité jen z pohledu metodologického. Fakticky jsou 

tyto pojmy ale propojené. Jen těžko lze označit soud za nezávislý, pokud rozhodnutí tohoto 

soudu vydávají soudci, kteří nezávislí nejsou. A naopak těžko soudce vydává v rámci soudu 

nezávislá rozhodnutí, pokud soud institucionálně závisí na jiném orgánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Nestrannost 
 
 Cílem této části bude vymezit pojem nestrannost soudce. Nejprve uvedu úpravu 

nestrannosti v etickém kodexu a ve spojení se zákonnými ustanoveními zmíněnými v části 

2.1. a za pomoci odborné literatury a judikatury obsah tohoto pojmu definuji tak, jak bude 

používám i ve zbytku této diplomové práce.  

 

3.1. Nestrannost v etickém kodexu, odborné literatuře a judikatuře 
  Nestrannost je Etických zásadách chování soudců vedle nezávislosti označena za jednu 

ze šesti základních zásad soudců. Podle těchto zásad je nestrannost základním předpokladem a 

znakem výkonu funkce soudce. Soudce podle nich má vykonávat svou funkci nestranně, 

nezaujatě a bez předsudků. Při výkonu funkce i v osobním životě se soudce má chovat 

způsobem, který neohrožuje důvěru odborné i laické veřejnosti, jakož i stran řízení, v jeho 

nestrannost. Dále se má soudce vyvarovat chování, které by mohlo vést k jeho vyloučení z 

projednávané věci, zdržet se projevů, které by mohly ovlivnit výsledek řízení nebo vzbudit 

pochybnost veřejnosti o nestrannosti řízení, a to jak ve věcech, které osobně projednává, tak i 

v ostatních věcech. Se zástupci sdělovacích prostředků má podle zásad soudce jednat otevřeně, 

při zachování požadavku nezávislosti a nestrannosti soudní moci.  

 

3.2. Nestrannost v odborné literatuře a judikatuře 

 Stejně jako u nezávislosti soudce je nutné pátrat po definici pojmu nestrannost soudce 

v odborné literatuře. Pro zkoumání nestrannosti použiji obdobné dělení jako u státovědného 

pohledu soudcovské nezávislosti uvedeného v kapitole 2.2. Odborná literatura však nepracuje 

s pojmem soudcovská nestrannost (jako ekvivalentem k pojmu soudcovská nezávislost, který 

zastřešuje pomy nezávislost soudní moci, nezávislost soudu a nezávislost soudce), a proto tento 

pojem nebudu používat. Můžeme pak tedy zmínit tři možné pohledy na nestrannost, a to 

nestrannost soudní moci (dále v práci používaná také jako nestrannost justice), nestrannost 

soudu a nestrannost soudce.  

 

Nestrannost soudců, nestrannost soudů, nestrannost soudní moci 

 Cílem tohoto bodu je vymezit nestrannost soudců. Stejně jako u nezávislosti však 

zmíním i vztah tohoto pojmu k nestrannosti soudů. K těmto se totiž poměrně frekventovaně 

vyjadřuje odborná literatura a judikatura. Následně za pomocí těchto pojmů odvodím i význam 

pojmu nezávislost soudní moci.  



 

 

 K nestrannosti soudu se vyjadřuje např. Jan Wintr: „(N)nezbytnou podmínkou účinné 

ochrany práv je existence nestranného soudu. Princip nestranného soudu přikazuje státu 

zajistit k ochraně prosazování subjektivních práv nestranné soudy, které budou řešit spory mezi 

občany (civilní proces), rozhodovat o vině a trestu za trestné činy (trestní proces) a 

přezkoumávat zákonnost rozhodnutí veřejné správy (správní soudnictví).“24 

 Dále například komentář k čl. 36 odst. 1 LZPS zmiňuje, že „(P)pokud jde o požadavek 

nestrannosti soudu, je jím rozuměna nezávislost či nepodjatost rozhodujícího tělesa ve vztahu 

ke konkrétním účastníkům či k předmětu řízení.“25 Nestrannost soudu je tak podle této definice 

nadřazenou pojmu nezávislost a nepodjatost. 

 Rozdílu mezi nestranností soudů a soudců přitom odborná literatura nevěnuje příliš 

pozornosti a spíše se věnuje vymezování obsahu pojmu nestrannosti soudců.26 Toto může 

vyplývat ze skutečnosti, že nestrannost, jak jsem zmínil v předchozím odstavci, je posuzována 

ve vztahu ke konkrétním případům. A tyto případy za soud rozhodují konkrétní soudci. Je těžké 

si navíc představit situaci, kdy by celý soud byl ve vztahu ke konkrétní věci nebo jejím 

účastníkům zaujatý či podjatý. Toto lze odvodit i z nálezu Ústavního soudu,27 podle kterého 

účastník řízení nemůže namítat podjatost vůči celému soudu, ale pouze vůči jednotlivým 

soudcům. V tomto nálezu Ústavní soud zmiňuje i to, že pojem „nezávislý a nestranný soud“ 

používá LZPS, EÚLP a stejně tak i MPOPP jako legislativní zkratku, která pokrývá pojem 

„soud“ i „soudce“. S ohledem na tyto poznatky lze podle mého názoru nejlépe zjistit obsah 

nestrannosti soudu právě z nestrannosti jednotlivých soudců. Předtím se ale zaměřím na pojem 

nepodjatost, který jsem již zmínil a budu jej zmiňovat i dále v práci. 

 Nepodjatost (resp. podjatost), kterou zmiňuje například definice nestrannosti soudu 

z druhého odstavce tohoto bodu, je pro vysvětlení nestrannosti soudce důležitým pojmem. Je jí 

rozuměna právě absence poměru soudce k projednávané věci a jejím účastníkům (pro přehled 

dodávám, že někdy je nepodjatost srovnávána s nestranností, jindy právní teorie vnímá 

nepodjatost jako neexistenci vztahu k projednávané věci, kdežto nestrannost jako neexistenci 

vztahu k účastníkům řízení a jejich zástupců).28 Pojem nepodjatosti je podle mého názoru 

důležitý kvůli institutu vyloučení soudce pro podjatost, který označuje judikatura Ústavního 

 
24 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 192 ISBN 978-80-7380-
730-6. 
25 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 739 ISBN: 978-80-7357-750-6. 
26 Činí tak například autoři komentáře pod citací č. 25, kdy přechází volně od pojmu nestrannost soudu 
k nestrannosti soudce. (Tamtéž) 
27 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 187/10  
28 NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Alžběta. Objektivní test nestrannosti v případech vztahu soudce k 
účastníkům řízení a jejich zástupcům. Jurisprudence. 2017, roč. 26, č. 6, s. 31. 



 

 

soudu za nástroj, jímž je společně s ústavním pořádkem garantován nestranný výkon funkce 

soudce. Pro účely této práce pak budu používat pojem nezaujatost jako synonymum k pojmu 

nepodjatost. Např. čl. 80 odst. 2 písm. e) ZOS zmiňuje, že soudce musí vystupovat nezaujatě a 

ke stranám či účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, 

etnických, sexuálních, náboženských či jiných předsudků. 

 Ústavní soud přitom dělí podjatost na ad hoc podjatost a podjatost systémovou. O ad 

hoc podjatost se jedná ve chvíli, kdy v konkrétním případě dojde k vyloučení soudce na základě 

námitky podjatosti nebo z podnětu soudce. Jde tedy o situace, kdy lze v konkrétním případě 

zjistit poměr soudce k projednávané věci, byť nejde o podjatost systémovou. Podjatostí 

systémovou je pak „situace, kdy je soudce z projednání a rozhodnutí věci vyloučen „přímo“, 

protože se zde jeho podjatost předpokládá, případně naopak stanoví, kdy ho za vyloučeného 

nelze považovat.“29 O takovou podjatost se jedná například v případě, kdy je soudce 

v příbuzenském vztahu k účastníkovi řízení. 

 Pojem podjatosti využívá ve vymezení obsahu pojmu nestrannost soudce i Martin Kopa 

ve své publikaci. Nestrannost soudce považuje za vyjádření zásady nemo iudex in causa sua.30 

Vztah k této zásadě může pomoci s posouzením, zdali je soudce v určitém případu nestranný, 

či naopak zdali rozhoduje zaujatě, podjatě. Velmi zjednodušeně řečeno, k posouzení 

nestrannosti podle Kopy postačí, když odpovíme v souvislosti s konkrétním soudcem a 

případem na otázku, zdali soudce je či není soudcem ve své věci. Tedy zdali se ho výsledek 

rozhodnutí nějakým způsobem (ať přímo, či nepřímo) dotýká.31 

 Je však vhodné dodat, že právní teorie rozlišuje nestrannost personální (osobní vztah 

soudce s účastníky a k předmětu řízení), ale také nestrannost funkcionální, která by byla 

porušena, pokud by soudce rozhodoval ve stejném případu na různých stupních soudní 

soustavy, případně se podílel na rozhodování v různých funkcích. 

 Ústavní soud ve své judikatuře tento názor sdílí, když potvrzuje, že „(N)nestrannost 

soudce je především subjektivní psychickou kategorií, vyjadřující vnitřní psychický vztah 

soudce k projednávané věci v širším smyslu (zahrnuje vztah k předmětu řízení, účastníkům 

řízení, jejich právním zástupcům atd.), o níž je schopen relativně přesně referovat toliko soudce 

sám.“32 Dále však pojem nestrannosti rozšiřuje i do objektivní roviny, když dodává, že „(Z)za 

objektivní ovšem nelze považovat to, jak se nestrannost soudce pouze subjektivně jeví vnějšímu 

 
29 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 23/14. Bod 50. 
30 Nikdo nesmí být soudcem ve své věci. 
31 KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde, a.s., 2012, s. 
24 ISBN 978-807-2018-734. 
32 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. I.ÚS 371/04. 



 

 

pozorovateli (účastníkovi řízení), nýbrž i to, zda reálně existují objektivní okolnosti, které by 

mohly vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudce určitým – nikoliv nezaujatým – vztahem 

k věci disponuje.“33 Nestrannost se tedy zkoumá jak subjektivním pohledem (subjektivní test 

nestrannosti), tak objektivním (objektivní test nestrannosti). 

 Aby byla nestrannost soudce (i v objektivní rovině) zajištěna, počítá český právní řád 

s instituty, které ji posilují/zajišťují. Jsou jimi „instituty zakotvující neslučitelnost soudcovské 

funkce s jinými funkcemi, zákaz výkonu některých činností, dostatečné materiální zajištění 

soudců i soudů, vyloučení soudce pro podjatost, poučovací povinnost soudu respektující 

rovnost účastníků.“34 Tyto instituty se přitom kryjí s některými zárukami nezávislosti, a proto 

někdy nestrannost bývá (nesprávně) považována za komponentu soudcovské nezávislosti.35 

K institutům posilujícím nestrannost patří i zásada zákonného soudu a zákonného soudce podle 

čl. 38 odst. 1 LZPS, která obecně stanovuje příslušnost soudu a soudce. Tato zásada má přitom 

vést k vyloučení možnosti účelově přidělovat konkrétní případy konkrétním soudcům.  

 Za nestrannost soudců tak vzhledem k výše uvedeným zdrojům budu v této práci 

považovat rozhodování soudce jako nezúčastněného třetího, tedy situaci, kdy soudce 

v konkrétním případě není „soudcem ve své věci“, je nestranný personálně i funkcionálně a 

zároveň svou činností a chováním nezavdává důvod k legitimním pochybnostem o tom, že není 

nepodjatý a nezaujatý ve vztahu k účastníkům a jejich zástupcům.  

 Nestrannost soudní moci je pak pojem, který se vyskytuje pouze v čl. 10 odst. 2 EÚLP, 

podle kterého výkon svobody projevu může podléhat omezení z důvodu zachování autority a 

nestrannosti soudní moci. Za nestrannost soudní moci lze po vzoru nestrannosti soudů a 

nestrannosti soudců označit nestrannost celého soudnictví ke konkrétnímu případu. Vzhledem 

k tomu, že situaci, kdy je celá soudní moc ve vztahu ke konkrétnímu případu a konkrétním 

účastníkům zaujatá, podjatá, si lze představit jen stěží, dovolím si zde předpokládat, že pojem 

nestrannost soudní moci implikuje právě zmíněnou nestrannost soudů a nestrannost soudců. I 

z toho důvodu jsou tyto pojmy podle mého názoru obsahově totožné a jejich oddělené 

zkoumání je významné jen z pohledu metodologického.  

 

 

 
33 Tamtéž. 
34 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty UK Praha, 1998, s. 17 ISBN 
80-85889-19-6. 
35 Tamtéž. 



 

 

4. Vztah nezávislosti a nestrannosti soudců 
 

 V předchozích částech této práce jsem se věnoval definici pojmů nezávislost a 

nestrannost soudců a současně jsem pro pojmovou ucelenost vysvětlil i vztah těchto pojmů k 

nezávislosti a nestrannosti soudů a soudní moci. Tato práce přitom již v názvu uvádí pojem 

nezávislost a nestrannost soudců, a to je důvod, proč dále považuji za přínosné věnovat tuto 

část vztahu mezi těmito pojmy.  

 Na úvod si dovolím ke vztahu nezávislosti a nestrannosti soudce pro přehled zdůraznit, 

že tyto pojmy se nepřekrývají, mají odlišný obsah.36 Vztah mezi nimi lze zároveň vnímat hned 

z několika úhlů pohledu. Pro zjednodušení si dovoluji však zmínit jen ty, které jsou podle mého 

názoru pro vymezení tohoto vztahu nejdůležitější. 

 Jedním z hledisek rozlišování nezávislosti od nestrannosti soudce je posouzení jejich 

vztahu ke konkrétním případům. Nezávislý soudce (tak jak jsem uvedl v kapitole 2.2) je osobou 

prostou všech vlivů, zásahů, nátlaků, výhružek a zájmů. Toto tedy vyjadřuje obecný vztah 

soudce k okolnostem, které mohou narušit jeho rozhodovací činnost a nezávislost konkrétního 

soudce lze konstatovat i v případě, že soudce zrovna nerozhoduje žádný případ (tedy i mimo 

soudní řízení). Naproti tomu nestranný soudce (jak jsem jej uvedl v kapitole 3.2.) je osobou 

nepodjatou ve vztahu ke konkrétnímu předmětu řízení a konkrétním účastníkům, zároveň 

nesoudící věc, ve které již rozhodoval z jiné pozice nebo na různých stupních soudní soustavy. 

Jde tedy o vztah soudce ke konkrétnímu případu.  

 Nejčastějším rozlišovacím hlediskem uváděným v odborné literatuře je pak hledisko 

vzájemného vztahu těchto pojmů v rámci osoby soudce, soudnictví a demokratického právního 

státu.  

 Jedním z takových autorů je František Zoulík, podle kterého platí, že „(A)aby soudce 

mohl být nestranný, musí být nezávislý, protože každá závislost vede k tomu, že se ztotožní se 

zájmem jedné ze stran anebo ji bude jiným způsobem favorizovat.“37 S tímto názorem se pak 

ztotožňuje například i Jan Wintr, podle kterého „(N)není totiž právního státu bez nestranných 

soudců… A hlavní zárukou nestrannosti je jeho nezávislost.“38 

 
36 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty UK Praha, 1998, s. 14 
ISBN 80-85889-19-6. 
37 ZOULÍK, F. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck/ SEVT, 1995, s. 83 ISBN 80-7179-005-2. 
38 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 118 ISBN 978-80-7380-
730-6. totožný závěr lze nalézt dále například v: Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 12. 10. 
1989 ve věci Bramelid a Malström proti Švédsku, č. 8588 a 8589/79. bod 33 a dále v: Nález Ústavního soudu ze 
dne 7. 9. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 22/09. Bod 31. 



 

 

 Z těchto názorů lze shrnout, že soudce, jehož nezávislost je narušena (a tedy rozhoduje 

pod tlakem nějakých vnějších okolností), jen těžko bude vždy nestranný. Pokud je tedy 

zasaženo do nezávislosti soudce – například tím, že rozhoduje pod nátlakem jiných osob – bude 

soudce v konkrétních případech, které se týkají oblasti, kde je na osobu soudce vytvářen nátlak, 

porušovat i nestrannost. Jinak řečeno, pokud soudce není nezávislý, alespoň v určitých 

případech (ne-li ve všech, záleží vždy na rozsahu porušení nezávislosti) nebude ani nestranný. 

Proto lze nestrannost považovat v tomto ohledu za širší pojem než nezávislost. Tuto nutnost 

vyhnout se nátlaku na rozhodování jinak než podle zákona, a tedy porušení nezávislosti trefně 

shrnul Jan Wintr: „Jen nestrannost může zajistit, aby promlouvalo právo, a nikoli zájmy, byť 

třeba zájmy demokratické většiny.“39  

 Nezávislost soudce tedy můžeme vnímat jako podmínku či záruku nestrannosti. Jan 

Wintr pak nestrannost označuje za první cnost soudce.40 K tomuto si na závěr dovolím přidat 

tvrzení, že nestrannost je i cílem soudnictví.41  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 192 ISBN 978-80-7380-
730-6. 
40 Tamtéž. 
41 CANIVET, G., ANDENAS, M., FAIRGRIEVE, D. Independence, Accountability and the Judiciary. London: 
British Institute of International and Comparative Law, 2006, s. 445 ISBN 9780903067645. 



 

 

5. Nezávislost a nestrannost soudců v souvislosti s členstvím 
v politických stranách, církvích a náboženských společnostech 

 
 Tato část práce si klade za cíl obecně seznámit čtenáře s nezávislostí a nestranností 

soudců ve vztahu k jejich členství v politické straně, církvi a náboženské společnosti předtím, 

než se začnu oběma členstvím věnovat podrobně. Nejprve se proto budu věnovat 

celospolečenské důležitosti pojmů nezávislost a nestrannost a k tomu využijí i příklady 

související s aktuální politickou situací ve střední Evropě. Dále se v práci budu věnovat tomu, 

jaké postavení má v rámci osoby soudce profesní etika a jakou roli pak hraje světonázor soudce 

na jeho rozhodování. 

 Na úvod bych zde rád zdůraznil citaci z nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010. Podle 

něj „(N)nezávislost a nestrannost představují ideální typy, které nikdy nelze naplnit absolutně 

– lze se k nim pouze přibližovat.“42 Fakt, že nezávislost a nestrannost soudců jsou pouze 

ideálními typy, je třeba považovat za výchozí bod této práce. Bez této úvahy bych totiž v rámci 

práce nemohl bádat po reálném vlivu členství soudců v politických stranách, církvích a 

náboženských společnostech na nezávislost a nestrannost soudců. Je důležité si připustit, že na 

nezávislost a nestrannost soudce (stejně jako na soudce samého) působí mnoho faktorů, ať už 

vnější, tak vnitřní. A mezi ně patří právě i politická orientace, náboženské vyznání a jiné 

světonázory.43 

 Význam pojmů nezávislost a nestrannost je přitom pro demokratický právní stát 

stěžejní. Bez nich by nebylo spravedlivých rozhodnutí. K tomuto se vyjádřil i Ústavní soud ve 

svém nálezu,44 když označil princip nezávislého soudnictví za podstatnou náležitost 

demokratického právního státu, a tedy nezměnitelnou část ústavního pořádku České republiky 

podle čl. 9 odst. 2 Ústavy. Vzhledem k tomu, že nezávislost soudců je zárukou nestrannosti 

soudců (jak jsem zmínil v části 4 této práce), zahrnuje potřeba zachování nezávislosti i ochranu 

nestrannosti. 

 
42 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 11/04. Ideální typy jsou pojmem, který využívá Max 
Weber jako neexistující maximu, který slouží k poměřování s realitou. Ideální typ má pomoci v bádání k zjištění 
příčin rozdílů mezi realitou a tímto ideálem. V tomto smyslu je tedy ideálním typem absolutní nezávislost a 
absolutní nestrannost, v realitě jsou však tyto instituty ovlivněny různými proměnnými, proto nelze o 
nezávislosti a nestrannosti v reálném světě uvažovat jako o reálných institutech. Toto lze dohledat například 
v LOUŽEK, Marek. Max Weber. Praha: Karolinum, 2005, s. 91 ISBN ISBN 80-246-0812-X. 
43 Pojem světonázor používá například Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 5. 5. 2000, sp. zn. 2 Aps 
3/2010-112, kde jej používá odděleně od pojmu náboženské vyznání. V této práci však pojem budu používat pro 
zjednodušení jako pojem zastřešující jak pro náboženské vyznání, tak politickou orientaci (případně i další 
náhledy na svět/život).  
44 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10. 



 

 

 K porušování nezávislosti (tím potenciálně i porušování nestrannosti) justice však 

v posledních letech dochází například v Polsku a Maďarsku a částečně na Slovensku. Tyto 

země jsou nám přitom blízké, například z důvodu regionálního společenství s nimi v rámci 

Visegradské čtyřky („V4“). Hlavně soudy v Polsku a Maďarsku se kvůli reformám justice 

ideálu nezávislosti spíše vzdalují a vládní strany nezávislost soudů snižují, ohrožují, a přitom 

mají příznivce i v řadách občanů těchto států. 

 Byť cílem této práce není zabývat se ohrožováním nezávislosti a nestrannosti ve 

zmíněných státech, považuji za přínosné se k těmto zásahům krátce vyjádřit. Zaprvé z toho 

důvodu, že tento trend zmíním i v části věnující se členství soudců v politických stranách 

v souvislosti s připravovanou novelou ZOS, zadruhé, aby čtenáři dodala na aktuálnosti při 

zkoumání pojmu nezávislost a nestrannost a povědomí o potřebě jejich ochrany.  

 David Kosař, Jiří Baroš a Pavel Dufek v článku, který se úpadku nezávislosti justice 

v zemích V4 věnuje, uvádí, že situace v těchto zemích je „přehnanou reakcí“ na „přehnanou 

reakci“.45 Podle autorů jde o fenomén spojený s extrémní depolitizací veřejné sféry 

v postkomunistickém období v souvislosti se vstupem zemí do Evropské unie. V tomto období 

totiž byly nastoleny kontrolní mechanismy vůči voleným orgánům, ale zároveň došlo 

k zmocnění „technokratických elitistických (především soudních) institucí“,46 které nejsou 

volené občany státu. Tato depolitizující „přehnaná reakce“ pak vedla k politizující „přehnané 

reakci“ populistů,47 kteří se naopak zasazují o zrušení kontrolních mechanismů, omezování 

nevolených (především soudních) institucí a celkově o re-politizaci veřejné sféry.48  

 Příkladem těchto změn mohou být polské zákony týkající se polské Národní rady 

soudnictví a Nejvyššího soudu, které měnily například složení Rady ze soudců na osoby volené 

parlamentem a zároveň snižovaly věk soudců Nejvyššího soudu, čímž byly narušeny záruky 

nezávislosti. Těmito reformami soudnictví se zabýval i Evropský soudní dvůr.49 Jurisdikci v na 

 
45 KOSAŘ, David, BAROŠ, Jiří, & DUFEK, Pavel. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central 
Europe: Technocratic Governance and Populism. [online] European Constitutional Law Review 15(3), září 2019, 
s. 430 [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/C14E458D23DA033B3E9947A1934A9BB2/S1574019619000336a.pdf/twin_challenges_to_s
eparation_of_powers_in_central_europe_technocratic_governance_and_populism.pdf. Překlad autora práce. 
46 Tamtéž. 
47 Populismu v liberálních demokratických státech se věnuje například také HLOUŠEK, Vít. Politické systémy. 
Brno: Barrister & Principal Publishing, 2018, s. 248 ISBN 978-80-7485-150-6. 
48 KOSAŘ, David, BAROŠ, Jiří, & DUFEK, Pavel. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central 
Europe: Technocratic Governance and Populism. [online] European Constitutional Law Review 15(3), září 2019, 
s. 430 [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/C14E458D23DA033B3E9947A1934A9BB2/S1574019619000336a.pdf/twin_challenges_to_s
eparation_of_powers_in_central_europe_technocratic_governance_and_populism.pdf. Překlad autora práce. 
49 Usnesení předsedy Soudního dvora Evropské unie („Zrychlené řízení“) ze dne 15. 11. 2018 ve věci Evropské 
komise v. Polsko (C-619/18). 



 

 

první pohled vnitrostátní záležitosti odvodil z faktu, že: „… vnitrostátní nejvyšší soudy 

vzhledem ke svým specifickým funkcím a autoritě jejich rozhodnutí ve vnitrostátním právním 

řádu zastávají… ústřední úlohu v rámci systému aplikace unijního práva. Pochybnosti ohledně 

dodržování záruk nezávislosti u těchto soudů by jim přitom mohly v plnění této úlohy bránit. 

Zadruhé by tyto stejné pochybnosti mohly rovněž narušit vzájemnou důvěru mezi členskými 

státy a jejich jednotlivými soudy, která je nezbytná pro fungování zásady vzájemného uznávání, 

jež hraje podstatnou úlohu v případě řady aktů unijního práva v oblasti prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva.“50 Tímto Evropský soud zdůraznil, že ač není v jeho jurisdikci rozhodovat 

o otázkách bez evropského prvku, nezávislost justice je zcela zásadní nejen vnitrostátně, ale i 

na úrovni Evropské unie, a proto je třeba ji chránit právě i zásahy ze strany Evropské unie 

(protože i soudy státní jsou ve své podstatě soudy evropskými, když posuzují otázky 

evropského práva, a proto je zapotřebí chránit jejich nezávislost). Tím na jednu stranu Soudní 

dvůr Evropské unie nezávislost chrání, na druhou stranu lze také uvažovat o tom, zdali právě 

taková rozhodnutí nedávají další prostor populistickým stranám k „přehnaným reakcím“ proti 

zásahům nevolených institucí (jakou je Soudní dvůr Evropské unie), které budou právo 

vykládat takto extenzivně či až kreativně. 

 Ač se ani Česká republika nevyhnula v posledních volbách populistickým stranám, 

nedochází u nás k systémovým změnám, o které se snaží právě třeba zmíněná polská vláda. 

Nezávislost justice tak u nás nebývá zpochybňována, naopak je česká justice vnímaná jako 

systém postavený na představitelích soudcovské funkce se silným morálním kreditem (někteří 

z nich se mj. také ozvali s podporou polským kolegům prostřednictvím Prohlášení k situaci 

v Polsku51). Přesto nyní v Poslanecké sněmovně čeká po prvním čtení na projednání Ústavně 

právního výboru novela ZOS,52 která má nezávislost justice prohloubit explicitním zákazem 

členství soudců v politických stranách, byť dosud byla tato problematika posuzována výhradně 

pohledem profesní etiky soudců.  

 Pravidla profesní etiky, kterým se budu věnovat v následující kapitole této práce 

podrobněji, by přitom soudci měli aplikovat i na všechny ostatní činnosti, kterým se mimo 

soudcovskou funkci věnují. Za pomoci etiky by měli zkoumat, zdali svými projevy potenciálně 

(či reálně) nezávislost a nestrannost nenarušují, případně neohrožují. Soudci by tak přitom měli 

 
50 Tamtéž, bod 16. 
51 ŠÁMAL, Pavel, BAXA, Josef, ZEMAN, Pavel, ŠABATOVÁ, Anna. Nemůžeme mlčet – Společné prohlášení 
k situaci v Polsku. [online] 21. 7. 2018 [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~NEMUZ
EME_MLCET___Prohlaseni_k_situaci_v_Polsku~. 
52 Sněmovní tisk 630/0, část č. 1/18 Novela z. o soudech a soudcích. 



 

 

činit i v případě členství soudce v církvi či náboženské společnosti, náboženských, politických 

aktivitách a projevech soudce.  

 

5.1. Profesní etika soudců 

 Pravidla, která jsou součástí profesní etiky soudců, hrají klíčovou roli v posuzování 

vlivu členství soudců v politických stranách (či v posuzování jejich politické činnosti) a 

členství v církvi a náboženské společnosti (či náboženskými projevy) na nezávislost a 

nestrannost soudců. Z tohoto důvodu si dovolím v této kapitole čtenáře blíže seznámit s 

pojmem profesní etiky soudců a jejích pravidel. Tento pojem, tak jak zde bude vysvětlen, budu 

používat i v dalších částech diplomové práce 

 Profesní etika soudců je pojmem, jehož význam se mění se stále měnící se společností 

(protože i pohled společnosti na to, co je etické, se neustále mění). Není tak možné předestřít 

zde její univerzální definici. Proto si dovolím význam a obsah pojmu odvodit za pomocí 

Etických zásad chování soudce53 a osobních poznatků. Profesní etika je soubor pravidel či 

vodítek, která se zaměřují na chování soudců. Cílem těchto pravidel a vodítek je zajištění 

nezávislého, nestranného a spravedlivého rozhodování soudce, zachování důstojnosti 

soudcovské funkce a také to, aby svým chováním soudce nenarušoval důvěru v nezávislé, 

nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.  

 Pravidla profesní etiky se proto zaměřují na chování soudců, když rozlišují, jaké chování 

je s funkcí soudce slučitelné, a které zase ne (ať již jde o jeho chování při výkonu funkce soudce, 

či mimo ni). Tato pravidla můžeme nalézt v právním řádu (u nás jde např. čl. 82 Ústavy o 

neslučitelnosti funkce soudce s funkcí prezidenta, člena Parlamentu a jakékoliv funkce ve 

veřejné správě, nebo např. § 85 ZOS, podle kterého soudce nesmí vykonávat jinou výdělečnou 

činnost kromě stanovených výjimek, a pokud jde o výjimky, ty nesmí narušovat důvěru 

v nezávislost a nestrannost soudnictví), dále se ale jedná o obecnější pravidla chování, kterým 

je například § 80 odst. 4 ZOS. Závazné návody chování soudců poskytují jak nálezy Ústavního 

soudu (například v případu soudců Kamila Kydalky, ve kterém Ústavní soud stanovil meze 

svobody projevu soudce v souvislosti s jeho politickou aktivitou), tak etické kodexy. 

 S takovými kodexy se můžeme setkat na mezinárodním poli (příkladem může být již 

zmiňovaný kodex chování soudců z Bangalore54), či na vnitrostátní úrovni, kde ho vydávají 

 
53 Etické zásady chování soudce. [online] Profesní sdružení soudců Soudcovská unie ČR, Brno, 2005 [cit. 20. 3. 
2020]. Dostupné z: http://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-soudce.html. 
54 MOLITERNO, James E., PATON, Paul D. Globální problémy profesní etiky právníků. Překlad a doplňující 
texty k českému vydání KOPA, Martin, Tomoszek, Maxim, DOHNAL, Vítězslav. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2017, s. 163 ISBN 978-90-7552-838-4. 



 

 

například nejvyšší rady soudnictví jednotlivých zemí. Vzhledem k tomu, že Česká republika 

dosud nejvyšší radu soudnictví nezřídila, vydala Etické zásady chování soudce Soudcovská 

unie. Ta působí jako organizace s dobrovolným členstvím, a proto tyto zásady nedopadají na 

soudce, kteří členy Unie nejsou.  Jednotlivými zásadami v tomto kodexu jsou nezávislost, 

nestrannost, bezúhonnost, důstojnost, rovnost, odbornost.55 V popisu jednotlivých zásad pak 

lze vyčíst obecná pravidla chování. Těmi je například to, že se soudce „…při plnění své funkce 

vyvaruje nevhodného vystupování, projevů, i všeho, co by mohlo vzbudit takový dojem.“56 Dále 

však může jít o více specifická pravidla jako například: „Soudce odpovědně vystupuje při 

správě vlastního majetku a majetku své rodiny a uzavírá jen takové závazky, jejichž plnění není 

na újmu řádnému výkonu soudcovské profese a své finanční záležitosti je povinen uspořádat 

tak, aby jich nemohlo být využíváno k nepřípustnému ovlivňování jeho, členů jeho rodiny a 

osob, žijících v jeho domácnosti. Soudce usiluje o to, aby stejným způsobem vystupovali i 

příslušníci jeho rodiny a osoby žijící s ním v jeho domácnosti.“57 

 Vzhledem k širokému záběru profesní etiky soudce a jejímu prostupování do 

každodenní činnosti soudce je zřejmé, jak moc je pro profesi soudce důležitá. Alena Macková 

v monografii Nezávislost soudců zmiňuje: „Jen velmi těžko se hledá srovnání s jinou profesí, 

na níž by byly kladeny podobné etické požadavky.“58 Macková pak dodává, že důvodem je fakt, 

že “(S)soudcova rozhodnutí mají značné důsledky pro subjektivní práva osob a mohou tak 

způsobit nejen mimořádný zásah do vztahů mezi nimi, ale i zásah týkající se samotné lidské 

podstaty člověka, jeho myšlení, cítění atd.“59 Výstižně pak důležitost profesní etiky soudců 

popsala i Iva Brožová: „Stručně řečeno, etika soudce má vzhledem ke své vazbě na hodnotu, a 

to speciální hodnotu spravedlnosti, klíčový význam nejen z hlediska zachování a naplňování 

právního státu u nás, ale také z hlediska důvěry veřejnosti v justici. A to v rovině individuálního 

sociálního výkonu každého soudce zahrnujícího celou řadu aspektů, mezi kterými je třeba 

zmínit chápání funkce soudce jako poslání a službu spravedlnosti, která jde ruku v ruce s 

vítězstvím zdravého rozumu, srozumitelnosti a dostupnosti práva pro občany.“60  

 
55 Etické zásady chování soudce. [online] Profesní sdružení soudců Soudcovská unie ČR, Brno, 2005 [cit. 20. 3. 
2020]. Dostupné z: http://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-soudce.html. 
56 Tamtéž. IV.1 Důstojnost. 
57 Tamtéž. III.5 Bezúhonnost. 
58 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty UK Praha, 1998, s. 58 ISBN 
80-85889-19-6. 
59 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty UK Praha, 1998, s. 58-59 
ISBN 80-85889-19-6. 
60 BROŽOVÁ, Iva. Úvahy a podněty nejen k zamyšlení Soudcovská etika a důvěra v soudnictví [online]. 21. 7. 
2011 [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.soudci.cz/zpravy-a-stanoviska/quo-vadis/39-o-soudcovske-
etice.html. 



 

 

 Váhu profesní etice soudců přikládá i zákonodárce v ZOS, když slib justičního čekatele 

zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že se 

budu svědomitě připravovat na výkon funkce soudce a že si osvojím zásady soudcovské etiky.“ 

Z tohoto znění tak odvozuji nutnost osvojení si etických pravidel již před tím, než člověk začne 

zastávat funkci soudce. 

 I přesto, že význam soudcovské etiky je pro osoby soudců nepopiratelný, není jí často 

věnována dostatečná pozornost a není brána příliš vážně.61 Jsou to často právě nedostatky ve 

vnitřní sebereflexi soudců, které vedou k přešlapům v chování soudců (lze zmínit například 

články soudce Miloše Zbránka, v niž se hanlivě vyjadřoval například o uprchlících a 

neziskových organizacích a o kterých rozhodoval Ústavní soud,62 či třeba případ „tykadlového 

řidiče“ Romana Smetany, který byl odsouzen za pomalování plakátů politických stran, přičemž 

soudkyní rozhodující v tomto případě byla manželka Ivana Langera, jemuž byla vedle ostatních 

na plakátu přimalovaná tykadla63) a ty pak ve společnosti silně rezonují. 

 Možná jsou podobné skandály důvodem pro předložení zmíněné novely ZOS. Otázkou 

však je, zdali je správným postupem vydat se cestou explicitních zákazů (jakým je chystaný 

zákaz členství soudců v politických stranách), či je lepší zaměřit se například na výběr soudců 

tak, aby justici reprezentovaly osoby, které pravidla profesní etiky soudců znají a respektují. 

Tak by nebyla prohloubena nezávislost a nestrannost soudců jen v souvislosti s jejich členstvím 

v politických stranách, ale i obecně pro jejich politickou činnost či například i pro činnost 

náboženskou a členství v církvi či náboženské činnosti nebo jiné aktivity.   

 

5.2. Vliv světonázoru na rozhodování soudce 

 Jak jsem již zmínil výše, nezávislost a nestrannost jsou pouze ideálními typy. Na soudce 

působí velké množství faktorů, které jeho osobu a tím i rozhodování ovlivňují. Montesquieuho 

pojetí soudce jako „la bouche de la loi“64 lze proto označit za překonané. Nebylo by totiž 

 
61 Tento názor lze nalézt například v: LHOTSKÝ, Jan. Interview with Pavol Žilinčík on judicial independence not 
only in Slovakia: Well-designed structures are important but high-moral personalities are essential. [online] 2. 1. 
2020, s. 7 [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.humanrightscentre.org/sites/default/files/attachement/bulletin/V4humanrightsreview_Q1_2020.pdf; 
nadále třeba v FRIEDEL, Tomáš. Jak čeští soudci (ne)smí jednat. Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení 
se soudci vletech 2008-2014. Jurisprudence. 2015, roč. 24, č.1, s.15. 
62 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2609/16. 
63 Skutkové okolnosti a další vývoj případu lze vyčíst z usnesení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal 
tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, a kterou Nejvyšší soud zamítl (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 
8. 2012 sp. zn. 6 Tz 50/2012). Po této stížnosti Roman smetana znovu nastoupil k výkonu trestu odnětí svobody 
(který mu byl vyměřen na základě nesplnění trestu obecně prospěšných prací). 
64 „ústa zákona“, v celém znění „soudci jsou jen ústa, která pronášejí slova zákona“, z francouzského originálu: 
„la bouche, qui prononce les paroles de la loi“; MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O duchu zákonů. 
Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003, s. 198. ISBN 80-86473-30-9. 



 

 

prozíravé, kdybychom se snažili tvrdit, že soudci rozhodují vždy objektivně, jen na základě 

zákonných ustanovení a jejich rozhodovací činnost neovlivňuje žádný jiný faktor. Ať už jde o 

politické sympatie nebo o náboženskou víru, obě jsou světonázorem, který může v případech, 

kde právo nechává prostor k interpretaci zákona, ovlivnit rozhodování soudce.   

 V této kapitole se proto zaměřím na vlivy světonázoru osoby soudce na jeho 

rozhodování. I přesto, že se tato práce věnuje členství soudců v politických stranách, církvích 

a náboženských společnostech, považuji za důležité a pro čtenáře přínosné nejprve zdůraznit, 

že již samotný světonázor ovlivňuje rozhodování soudců. Členství v těchto entitách (a tím tedy 

i dobrovolné vázání se povinnostmi vyplývajícími z tohoto členství) lze pak považovat za druh 

svobody projevu takového světonázoru. 

 K vlivu světonázoru (a dalších faktorů) na výsledek rozhodnutí soudce se vyjadřuje ve 

své publikaci Jan Kysela, podle kterého „(O)osobnost rozhodovatele sporu o právo, resp. 

interpreta, se stává prvkem nejistoty, protože výsledek jeho rozhodnutí je z části závislý na jeho 

osobnostních charakteristikách (politická orientace, náboženské přesvědčení, gender, sociální 

původ, rasa apod.)“65 Dále pak Kysela pokračuje: „Jakmile přijmeme fakt, že záleží na tom, 

kdo vykonává povolání soudce, pak nám přestane být jedno, co jsou zač naši soudci.“66  

 Ve vztahu k politické orientaci je nežádoucí vliv takového světonázoru na rozhodování 

soudce zdůrazněn i tím, že samotné rozhodování soudce má potenciálně politický charakter. To 

uvádí například publikace The Power of Judges: „Interpretací práva se soudce účastní na jeho 

vytváření a soudní rozhodnutí vytváří individuální právní normu, která rozhodne mezi 

hodnotami, o které ve sporu jde. V tomto smyslu má soudní funkce i svůj politický prvek, i když 

se jeho váha odlišuje podle specifického kontextu a kvality pravidel, které soudci musí 

interpretovat a aplikovat.“67  

 Kysela se pak ve své publikaci zaměřil i na možné korektivy pro eliminaci tohoto 

politického prvku: „Korektivem rozhodovací volnosti soudců jako spolutvůrců právního řádu, 

a tím i potenciálních politických rozhodovatelů, ovšem není jen interpretační metodologie, resp. 

míra diskrece, kterou jim poskytne zákonodárce buď užíváním generálním klauzulí, anebo 

rozkladem pořádacích kritérií právního řádu, tedy chaosem. Stejně tak je důležité sledovat 

 
65 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 60 ISBN 978-
80-7502-022-2.  
66 RACKLEY, E. Women, Judging and the Judiciary – From Difference to Diversity. Cavendish: Routledge, 2012, 
s. 164 ISBN 9780415548618. Citováno dle KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní 
teorie. Praha: Leges, 2014, s. 60 ISBN 978-80-7502-022-2. 
67 GUARNIERI, Carlo, PEDERZOLI, Patrizia. The Power of Judges. Oxford University Press, 2002. s. 186 ISBN 
978-0198298359. Přeloženo autorem diplomové práce. 



 

 

způsob výběru soudců, prostředí, z něhož vzešli, nebo politické vlivy na ně působící, a na straně 

druhé i dopady soudních rozhodnutí na politický systém a jeho subjekty.“68 

  Vliv politické orientace či přítomnost politického prvku byl i předmětem některých 

průzkumů. Studii vlivu politické ideologie (což je pojem, který koresponduje s pojmem 

světonázor tak, jak jej v práci používám) na rozhodující činnost soudců Ústavního soudu 

provedl ve své diplomové práci například i Jan Chmel, který došel k závěru, že vliv ideologie 

lze vnímat výrazněji pouze v druhém ústavním soudu (mezi daty 6. 8. 2003 až 5. 8. 2013).69 

 Podobnou studií se zabýval i Matej Avbejl, slovinský profesor, který na semináři 

pořádaném na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy70 přednesl výsledky a účel průzkumu 

na téma ideologie soudů.71 V rámci tohoto průzkumu dva týmy – právníci a politologové 

s ekonomy – analyzovaly disenty soudců slovinského ústavního soudu, a to s důrazem na 

následující oblasti: 

1) Ekonomické: v této oblasti tým zkoumal, zdali soudce ve svých disentech inklinuje 

spíše k zásahu státu do ekonomiky a upřednostňuje rovnost, či zdali upřednostňuje 

ekonomickou svobodu; 

2) Sociální: v této oblasti tým zkoumal, zdali se soudce přiklání k právům jednotlivců a 

minoritních sociálních skupin, či upřednostňuje majoritní sociální hodnoty a zájem 

většiny; 

3) Autoritářské: v této oblasti tým zkoumal, zdali se soudce přiklání spíše k individuálním 

lidským právům, či upřednostňuje státní autoritu a sociální řád. 

 Z bodování v jednotlivých kategoriích vznikl pro celý slovinský ústavní soud i pro 

jednotlivé soudce v konkrétně vymezeném sledovaném období profil, který charakterizoval 

postoje soudců v hlavních oblastech politického myšlení. Ač jde převážně o zkoumání 

politického myšlení soudců, na této studii slovinského profesora lze demonstrovat, že z disentů 

ústavních soudců (a dalo by se přemýšlet i o aplikaci postupu na odůvodnění rozsudků 

jednotlivých soudců obecných soudů, byť je třeba stále brát v potaz odlišnosti mezi běžnou 

rozhodovací agendou obecných soudů a ústavních soudů, které vzhledem ke specifikům 

případů mají větší prostor pro interpretaci práva a rozhodují také zpravidla o otázkách se 

 
68 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 61 ISBN 978-
80-7502-022-2. 
69 CHMEL, Jan. Vliv politické ideologie v rozhodování Ústavního soudu ČR? [online] Praha, 2015 [cit. 20. 3. 
2020]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146216/. 
70 „How Ideological are Courts“, 28. 3. 2019, místnost 38. 
71 AVBEJL, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. A Conceptual Framework and an Empirical Methodology for Measuring 
Judicial Ideology – the Case of the Slovenian Constitutional Court? [online] 2018 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
http://re-forma.si/images/PDF/Paper_Leuven_31_5_2018.pdf. 



 

 

silnějším politickým prvkem, navíc si lze jen těžko představit zkoumání rozhodování soudců 

obecných soudů, kterých je mnohonásobně více, než těch ústavních) by bylo možné případně 

odvodit i náboženskou víru soudce, pokud by ji do svých disentů reflektoval, a tedy zmiňoval 

určité náboženské inklinace. Tento průzkum mimo jiné podle Avbejla ukázal na důležitost 

přístupu k disentům ústavních soudů (což podle něj není ve všech zemích samozřejmosti).  

 Ač se tedy v těchto dvou průzkumech nejedná o rozhodování soudců obecných soudů, 

logickou úvahou lze dovodit, že i v případech soudců obecných soudů v otázkách, kdy je jim 

dána interpretační volnost, může hrát světonázor v rozhodování soudce svou roli. 

 Obdobně jako v případě politické orientace je i náboženská víra faktorem potenciálně 

ovlivňujícím rozhodování soudce. Mezi studiemi lze pak najít i takové, které se náboženskou 

vírou soudců jako faktorem ovlivňujícím rozhodování soudců zabývaly. Jde například o studii 

zaměřující se na rozhodování soudců v oblasti práv homosexuálů od Daniela R. Pinella. Studie 

sledovala v období od roku 1981 do roku 2000 rozsudky federálních a státních odvolacích 

soudů prokázala, že židovští soudci byli v těchto případech oproti katolickým soudcům spíše 

liberální.72  

 Podle těchto studií a názorů z odborné literatury tak dále budu pro účely této práce 

považovat vliv světonázoru soudce na jeho rozhodování (tím tedy i na nezávislost a nestrannost) 

za prokázaný. V tomto ohledu však nakonec pro objektivnost této kapitoly považuji za vhodné 

uvést ještě studii Dana Kahana a kol., ve které bylo prokázáno, že vzdělání a právní praxe 

soudců (oproti právně nevzdělané veřejnosti) vedou k vybudování zvyků, díky kterým soudci 

svůj světonázor při rozhodování omezují.73 Lze tedy uvažovat o výskytu stejného jevu i 

v případě soudců českých. Dále je nutné zmínit, že to nejsou jen ryze jen světonázory, které 

ovlivňují soudce, může jít také například o veřejné mínění.74 

 

 

 

 

 

 
72 BORNSTEIN, B. H., MILLER M. K. Does a Judge's Religion Influence Decision Making? Court review, 
Volume 45, 2009, s. 113 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z:  http://aja.ncsc.dni.us/publications/courtrv/cr45-4/CR45-
4Bornstein.pdf. Další studie, které prokazují ovlivnění rozhodování soudce n základě náboženské víry, jsou 
uvedeny na stranách 113-115 tohoto článku. 
73 KAHAN, D. M. et al. „Ideology” or “situation sense”? An experimental investigation of motivated reasoning 
and professional judgment. [online] University of Pennsylvania Law Review, 2016, s. 411 [cit. 20. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9509&context=penn_law_review. 
74 PÍŠA, Radek. Soudcokraté, zachránci a byrokrati: soudy a soudci v USA, Izraeli a České republice. Praha: 
Leges, 2018, s. 82 ISBN 978-80-7502-317-9. 



 

 

6. Členství soudců v politických stranách 
 
 V této části se budu věnovat členství soudců v politických stranách. Politická strana je 

přitom pro účely této práce zkratkou jak pro politické strany, tak pro politická hnutí. A ač se 

zákon75 staví k těmto pojmům stejně jako v případě církví a náboženských společností (které 

jsou vymezeny v části 7 této práce a zákon mezi nimi také nerozlišuje) nepovažuji za pojmově 

důležité v právně zaměřené diplomové práci zasvěcovat čtenáře podrobněji do jejich definice. 

Naopak pojem církve a náboženské společnosti nemusí mít pro některé čtenáře tak jasný 

význam, a tak je v následující části této práce definuji a dále používám vždy pospolu.  

  Nejprve si dovolím připomenout zákonná ustanovení, kterými by se soudci při 

zvažování členství v politické straně měli řídit. Následně se budu věnovat tomu, jakým 

způsobem se ke členství soudců v politických stranách staví judikatura a odborná literatura. 

Součástí této kapitoly bude i rozbor stanov politických stran se zastoupením v Poslanecké 

sněmovně. Právě obsah stanov je podle některých právníků důvodem, proč soudci i přes absenci 

zákonného zákazu nemohou být členy politických stran. Povinnosti členů politických stran ve 

stanovách obsažených totiž údajně narušují nezávislost a nestrannost soudců, princip dělby 

moci. 

 V dalších kapitolách této části pak zmíním úpravu členství soudců v politických 

stranách v jiných státech Evropy. V rámci úvah de lege ferenda se pokusím dojít k závěru, zdali 

by nemělo být členství soudců v politických stranách ponecháno spíše na pravidlech profesní 

etiky, jako je tomu dosud. Následně uvedu i možnou změnu stanov politických stran tak, aby 

soudci měli možnost zachovat si právo svobodně se sdružovat v politických stranách, avšak 

nebudili pochybnosti v porušení soudcovské nezávislosti a nestrannosti 

 Nakonec stručně rozeberu na nálezech Ústavního soudu, jak by bylo podle dosavadní 

judikatury takové členství omezené, respektive jak by byli soudci jako členové politických stran 

omezeni ve své politické aktivitě.  

 Nyní si na úvod dovolím krátce uvést vzpomínanou novelu ZOS,76 která zakazuje 

členství v politických stranách i soudcům obecných soudů. V průběhu této kapitoly se k ní budu 

totiž vícekrát vracet. Návrhem novely se do § 85 vkládá (společně s odst. 2, který soudci nově 

zakazuje funkci ve statutárním, řídícím a kontrolním orgánu podnikající právnické osoby, dále 

nesmí být soudce svěřenským správcem či jinou osobou dohlížející na svěřenský fond, jehož 

 
75 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích. 
76 Sněmovní tisk 630/0, část č. 1/18 Novela z. o soudech a soudcích. 



 

 

účelem je provozování obchodního závodu) odst. 3, který zní následovně: „Výkon funkce 

soudce je neslučitelný s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí.“  

 Novela byla po prvním čtení v Poslanecké sněmovně přikázána k projednání Ústavně 

právnímu výboru, který zákon zatím neprojednal a může tak učinit znovu od 30. 5. 2020. Chtěl 

bych však připomenout, že cílem této práce není věnovat se této konkrétní novele jako spíše 

obecně tomu, zdali je vhodné, aby členství soudců v politické straně bylo zakázáno zákonem, 

případně zdali by soudci naopak měli mít možnost členy politické strany se stát. V souvislosti 

se zmíněnou novelou mi proto připadá vhodné zabývat se především důvodovou zpráva 

zpracovanou Ministerstvem spravedlnosti, protože nám pomůže pochopit pohnutku 

zákonodárce takový zákaz do zákona zavést. 

 „Cílem je zamezit působení soudců v politických stranách a politických hnutích po celou 

dobu výkonu jejich funkce, tedy ode dne jejich nástupu do funkce až do zániku jejich funkce 

soudce. Jedná se spíše o přihlášení se k principu, že soudce by neměl být členem politické 

strany, s čímž máme jako země zkušenosti spíše historické.“ Dále pak v důvodové zprávě stojí: 

„Členství soudců v politických stranách a politických hnutích se může jevit jako komplikované 

především z toho důvodu, že členové politických stran a hnutí mají povinnost prosazovat zájmy 

takovéto strany nebo hnutí (obdobnou deklaraci nalezneme ve stanovách stran a hnutí, k jejichž 

dodržování se člen strany zavazuje) a naopak soudci se v souladu se zákonem o soudech a 

soudcích nesmí nechat při výkonu své funkce ovlivnit zájmy politických stran, veřejným 

míněním a sdělovacími prostředky. Proto je vhodné zákaz členství soudců v politických 

stranách a politických hnutích upravit výslovně.“ Vzhledem k tomu, že tyto argumenty jsou 

společné těm, které jsou obsažené i v odborné literatuře, budu se jim podrobněji věnovat 

v následujících kapitolách práce, především pak v kapitole 6.6.  

 

6.1. Právo svobodně se sdružovat v politických stranách 

 V této kapitole si nejdřív dovolím zdůraznit, že v případě úvah ohledně členství soudců 

v politických stranách jde o posuzování dvou zájmů. Jde o zájem představující zachování 

nezávislé a nestranné justice, na druhou stranu se staví zachování politického práva obsaženého 

v čl. 20 odst. 2 LZPS, podle kterého mají občané právo svobodně se sdružovat v politických 

stranách. Vzhledem k tomu, jak je článek koncipován, je zřejmé, že právo svobodně se 

sdružovat náleží všem, a to bez výjimky – tedy i soudcům. Je však důležité zmínit čl. 44 LZPS, 

který umožňuje soudcům zákonem omezit práva uvedená v čl. 20 odst. 2 LZPS. I samotný čl. 

20 odst. 3 zmiňuje možnost omezení práva na sdružování v politických stranách na základě 



 

 

zákona. Lze tak podle něj učinit pouze v případě, kdy je to v demokratické společnosti 

„nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení 

trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.“ Komentářová literatura pak 

k tomuto dodává, že: „pouze zájem na ochraně ohrožených práv a zájmů, které jsou svojí 

hodnotou srovnatelné s právem sdružovat se, může vyvážit zásah do tohoto práva“77. Omezení 

sdružování v politických stranách přitom zavedl ZÚS, když v § 4 odst. 3 zavedl neslučitelnost 

funkce ústavního soudce s jeho členstvím v politické straně a politickém hnutí.  

 S možností omezení sdružování v politických stranách pak počítá i zákon č. 424/1991 

Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, když zmiňuje v § 2 odst. 4, že: „Ustanovení 

zvláštních zákonů o neslučitelnosti členství nebo funkcí ve stranách a hnutích s výkonem jiných 

činností či funkcí nejsou tímto zákonem dotčena.“ 

 V souvislosti se stávající zákonnou úpravou týkající se účasti soudců v politických 

stranách je vhodné zmínit znění ustanovení § 80 odst. 4 ZOS, které říká, že soudce si je povinen 

mimo výkon funkce soudce a při výkonu svých politických práv počínat tak, aby tato činnost 

neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování 

soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce nebo mu nebránila v řádném výkonu 

funkce soudce. Právo sdružovací vyjádřené v čl. 20 LZPS, které v sobě obsahuje i právo 

sdružovat se v politických stranách, mezi tato politická práva patří. Podle § 80 v odst. 2 písm. 

d) ZOS se pak v zájmu zachování záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu funkce soudce 

nesmí soudci zejména nechat ovlivnit zájmy politických stran. V LZPS a ani v ZOS (a ani 

v jiných právních předpisech) tedy není explicitně stanoveno, že soudci nemohou být členy 

politických stran. V souvislosti se zákonnou úpravou bychom tak mohli argumentovat, že „co 

není zakázáno, je dovoleno“, a soudce tedy členem politické strany být může. 

 Pokud ale soudci uvažují o členství v politických stranách, měli by takové členství 

zvážit na základě pravidel profesní etiky jako obecně stanovených pravidlech chování, o 

kterých jsem psal v kapitole 5.1. Jak jsem v této kapitole uvedl, pravidla chování soudců (která 

jsou součásti profesní etiky soudců) lze nalézt v zákonech, judikatuře i etických kodexech.78 

Pro příklad lze v předchozím odstavci zmíněný § 80 odst. 4 ZOS, který obecně upravuje 

chování soudce, zároveň silou zákona soudce zavazuje a je současně i pravidlem profesní etiky. 

Pod toto ustanovení lze podle mého názoru účast členství soudce v politické straně podřadit, 

 
77 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 487 ISBN: 978-80-7357-750-6. 
78 MOLITERNO, James E., PATON, Paul D. Globální problémy profesní etiky právníků. Překlad a doplňující 
texty k českému vydání KOPA, Martin, Tomoszek, Maxim, DOHNAL, Vítězslav. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2017, s. 168 ISBN 978-90-7552-838-4. 



 

 

protože veřejnost může nabýt dojmu, že soudce, který je členem politické strany, narušuje 

důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu.  

 Možnými vodítky pro posouzení toho, zda soudci mohou být členy politických stran, 

mohou být dále etické kodexy, byť u nás takový kodex existuje jen pro členy Soudcovské unie, 

tudíž neváže všechny soudce (a navíc, na rozdíl pravidel profesní etiky obsažených v zákoně 

nemá logicky takový kodex sílu zákona a je mu podřazen). Jedním z pravidel zmíněných 

v Etických zásadách chování soudce je právě také povinnost vyvarovat se chování, kterým by 

soudce ohrožoval důvěru veřejnosti v jeho nestrannost.79 I ostatní ustanovení zásad mají spíše 

obecný charakter, a proto nelze ani za jejich pomoci dojít k uspokojivému závěru o možnosti 

(či nemožnosti) členství soudce v politické straně. V kontrastu s tímto mi připadá vhodné 

zmínit, že v některých zemích světa (Kanada a většina států v USA) se lze setkat s tzv. etickými 

radami, které v konkrétních dotazech soudců týkajících se profesní etiky poskytují doporučení, 

a tedy pravidla stanovují i konkrétně.80 Český soudce však musí zhodnotit nebezpečí 

potenciálního ohrožení nezávislosti a nestrannosti jeho členstvím v politické straně sám. 

 Proto se v dalších kapitolách této části práce budu věnovat zhodnocení členství soudce 

v politické straně jako činnosti potenciálně ovlivňující nezávislost a nestrannost, které by musel 

provádět i sám soudce v případě, že by se chtěl stát členem politické strany. Použiji k tomu 

judikaturu ESLP, odbornou literaturu a z jejích závěrů se pak přikloním k tomu, zdali soudce 

členem politické strany být může, či ne. 

 

6.2. Judikatura ESLP 

 V České republice dosud není znám případ, který by se členstvím soudců v politické 

straně zabýval (byť Ústavní soud se ve své judikatuře věnuje omezení politické činnosti soudců, 

k tomu však více v kapitole 6.8.). Existují však některé rozsudky ESLP, které mohou posloužit 

jako vodítko pro hodnocení této problematiky.  

 V případě Holm v. Sweden81 se jednalo o pana Carl G. Holma, který v roce 1974 založil 

organizaci Contra, jež se vyjadřovala kriticky ke Švédské sociálně demokratické dělnické 

straně („SAP“). Vydavatelství Tidens förlang AB vydalo v roce 1985 knihu s názvem „Till 

höger om neutraliteten“,82 která obsahovala i 52stránkovou kapitolu o panu Holmovi a o jeho 

 
79 Etické zásady chování soudce. [online] Profesní sdružení soudců Soudcovská unie ČR, Brno, 2005 [cit. 20. 3. 
2020]. Dostupné z: http://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-soudce.html. Bod II.2. 
80 HRDLIČKOVÁ, I. Potřebujeme etický kodex? [online] Soudce, 2008, č. 3. [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z: 
http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf. 
81 Rozsudek ESLP ze dne 25. 11. 1993, č. 14191/88.  
82 „Napravo od neutrality“. 



 

 

aktivitě v Contra. Autorem knihy byl přitom pan Sven Ove Hansson, který byl zaměstnancem 

nakladatelství, přičemž předtím působil jako ideologický poradce SAP. Pan Holm podal proti 

autorovi a nakladatelství žalobu na ochranu osobnosti za urážku na cti, a to z toho důvodu, že 

kniha označila organizaci Contra za pravicovou. 

 O případu rozhodovala porota složena z devíti osob, přičemž pět z nich bylo aktivními 

členy SAP. Evropský soud pro lidská práva dal panu Holmovi za pravdu, že v tomto případě 

bylo porušeno objektivní hledisko nestrannosti. Důvodem bylo to, že šlo o politický případ a 

žalovaný i členové poroty byli spojeni se stejnou politickou stranou. K tomuto se ve svém 

článku vyjádřila i nizozemská soudkyně Sietske Dijkstra, která k tomuto případu doplňuje, že 

nestrannost je společnou povinností poroty i soudců, a proto je možné uvažovat o 

aplikovatelnosti tohoto judikátu právě i na osoby soudců. Na druhé straně však podle soudkyně 

může stát názor, že nároky na nestrannost podle čl. 6 EÚLP jsou vůči soudcům přísnější než 

vůči členům poroty, a to vzhledem k soudcovské definitivě a vzdělání. Pokud by šlo tedy o 

soudce, bylo by možná zapotřebí většího narušení nestrannosti než pouhé členství v politické 

straně, jako tomu bylo zde u členů poroty.83 

 Dalším zajímavým případem z pera ESLP je Pabla Ky v. Finland z roku 2004.84 Tento 

případ je zajímavý převážně kvůli tomu, jak ESLP nahlíží na meze možností politické činnosti 

soudců v zemích, které přijaly EÚLP, samotné skutkové okolnosti případu nejsou pro tuto 

diplomovou práci důležité. Žalobce v tomto případě namítal porušení dělby moci z toho 

důvodu, že soudce odvolacího soudu byl členem parlamentu. ESLP však konstatoval, že článek 

6 EÚLP porušen nebyl vzhledem k tomu, že soudce do té doby nevykonával žádnou 

legislativní, výkonnou a ani poradní funkci spojenou s projednávanou věcí, a tak nelze 

prohlásit, že byl soudce zahrnut ve „stejném případě“ či „stejném rozhodnutí“. Je tedy 

na posouzení v konkrétních případech, zdali soudce budí pochybnost o nezávislosti a 

nestrannosti z objektivního či subjektivního úhlu pohledu. Soud se nadále vyjádřil, že i přes 

stoupající důležitost rozdělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, článek 6 EÚLP ani jiné 

ustanovení Úmluvy nepožaduje po členských státech soulad s jakoukoliv ústavní koncepcí. Tím 

tedy zdůraznil, že je na jednotlivých státech, jak politickou činnost soudců ve svém právním 

řádu upraví.85  

 
83 DJIKSTRA, Sietske. The Freedom of the Judge to Express his Personal Opinions and Convictions under the 
ECHR, Utrecht Law Review, 13(1), 2017, s 12.  DOI: http://doi.org/10.18352/ulr.371. 
84 Rozsudek ESLP ze dne 22. 6. 2004, č. 47221/99. 
85 Tamtéž, odst. 29. 



 

 

 Z obou případů tedy především vyplývá několik důležitých tvrzení. Z prvního případu 

lze dovodit, že členové poroty, kteří v konkrétním případě rozhodují, by neměli rozhodovat 

politické případy, kde je žalovaným jejich spolustraník (pomocí argumentum a simili může 

však jít i o případy, kdy je žalobce spolustraníkem). Lze přitom uvažovat i o aplikaci takového 

zákazu na osoby soudců, nicméně u těch se musí zohlednit silnější míra nestrannosti vyplývající 

z odbornosti a definitivy soudce.  

 Z dalšího případu pak vyplývá, že činnost soudce (jako člen parlamentu) musí být ve 

vztahu k nezávislosti a nestrannosti hodnocena vždy v kontextu konkrétního případu. Pokud 

soudce svou funkcí člena parlamentu nezasahuje do nezávislosti a nestrannosti rozhodování 

soudu, nelze nezávislost a nestrannost a priori označit za ohrožené či narušené.  

 

6.3. Členství soudců v politické straně v odborné literatuře 

 S ohledem na absenci judikatury a kárných řízení týkajících se členství soudců 

v politických stranách je nutné, a navíc vhodné, pátrat po dalších názorech na tuto problematiku 

v odborné literatuře. V této kapitole se zaměřím především na publikaci Martina Kopy 

Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi,86 která se členství soudců 

v politických stranách věnuje podrobně a podle mého názoru se systematicky zabývá celou šíří 

tématu členství soudců v politických stranách.87 

 Martin Kopa ve své publikaci z roku 201288 využívá pro posouzení členství soudců 

v politických stranách test kompatibility.89  

 Podle testu je funkce soudce kompatibilní s jinou konfliktní funkcí nebo činností, 

pokud: 

1) funkce nebo činnost je v konfliktu s funkcí soudce,  

2) nevzbuzuje pochybnosti o naplňování principu dělby moci (v horizontálním i vertikálním 

smyslu),  

3) nevzbuzuje pochybnosti o porušení povinnosti soudce zdržet všeho, co by mohlo narušit 

důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé 

rozhodování soudů,  

 
86 KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde a.s., 2012, 
136 s. ISBN 978-807-2018-734. 
87 Martina Kopu pak v této práci budu zmiňovat vícekrát jak v souvislosti s tímto testem kompatibility, tak i 
s jeho další publikační činností. Důvodem je jeho systematičnost při rozboru členství soudců v politických 
stranách, na kterou jsem v této míře u jiných autorů nenarazil. Navíc mi tato systematičnost bude nápomocna i 
v části týkající se části o členství soudců v církvích a náboženských společnostech. 
88 Tamtéž s. 98. 
89 Tamtéž s. 56. 



 

 

4) nevzbuzuje pochybnosti o porušení zákazu další výdělečné činnosti. 

 Níže si dovolím zmínit argumentaci, kterou Martin Kopa v průběhu testu kompatibility 

došel k neslučitelnosti funkce soudce s jeho členstvím v politické straně. K některým z těchto 

argumentů mám své výhrady, nicméně ty si dovolím zmínit až v kapitole 6.6., ve které stručně 

shrnu poznatky z celé této části.  

 První bod testu kompatibility se zabývá tím, zdali je zákaz členství soudce v politické 

straně stanoven na základě zákona, či k němu lze dojít jinak. Kopa v jeho rámci uvádí pouze 

to, že v případě členství soudců v politické straně nejde o formální funkci (kterou by bylo 

možné označit přímo za inkompatibilní s funkcí soudce), a proto pokud k inkompatibilitě 

funkce soudce s členstvím v politické straně dospějeme, nešlo by o zánik funkce soudce ex 

constitutione, následkem by mohl být jen kárný postih soudce.90 

 V druhém bodě testu kompatibility se Kopa zabývá existencí pochybností o naplnění 

principu dělby moci. Ty jsou podle něj zřejmé již z toho důvodu, že „(H)hlavním cílem každé 

politické strany je zisk podílu na veřejné moci.“91 Dále k tomuto Kopa uvádí, že článek 44 LZPS 

přímo možnost omezení sdružování v politických stranách soudců stanovuje, což „naznačuje 

jistou hodnotovou orientaci“.92 Podle Kopy jsou proto hodnoty, ke kterým se členové 

politických stran hlásí, v přímém rozporu s povinností soudce uplatňovat svá politická práva 

zdrženlivě a zákazem vlivu politických zájmů na osobu soudce § 80 odst. 2 písm. d) a § 80 odst. 

4 ZOS). Kopa zmiňuje, že se osoby zavazují svým členstvím v politických stranách ctít stanovy 

a prosazovat cíle strany, plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů či nést úkoly a nést za 

ně odpovědnost, a to jsou omezení, která podle něj nelze odbourat v případě rozhodování. Tudíž 

členství soudce v politické straně již v tomto bodě koliduje s nezávislostí soudce a soudce podle 

Kopy tak nemůže být členem politické strany. 93 

 Ve třetím bodě testu kompatibility, který se zabývá existencí pochybností o dodržení 

povinnosti soudce zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo 

ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, došel autor znovu 

k závěru, že soudce nemůže být členem politické strany. V tomto bodě Kopa tvrdí, že zákaz 

členství soudců v politické straně lze odvodit (za pomoci argumentu a minori ad maius) od 

zákazu takového členství stanoveného pro soudce Ústavního soudu v § 4 odst. 3 ZÚS. K tomuto 

 
90 Tamtéž s. 98. 
91 Tamtéž. Podobný názor lze nalézt například v komentářové literatuře: „k zapojování občanů do správy veřejných 
záležitostí, který je významný jak z hlediska občanů, tak v konečném důsledku také státu.“ Citováno z: 
WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv 
a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 484 ISBN: 978-80-7357-750-6. 
92 Tamtéž s. 98. 
93 Tamtéž s. 98-99. 



 

 

zákazu členství soudců Ústavního soudu v politických stranách (tentokrát naopak ve prospěch 

členství soudců v politických stranách) nadále Kopa zmiňuje názor zmíněný v komentáři 

k ZÚS,94 podle kterého „na rozdíl od práva na stávku, kterého jsou dle LZPS soudci zbaveni, 

má totiž (soudce) právo sdružovací v jejich případě být pouze omezeno, nikoliv tedy úplně 

vyloučeno, jak to činí právě citované ustanovení. O možnosti zbavení sdružovacího práva pak 

nemluví ani čl. 20 odst. 3 LZPS, ani Úmluva v čl. 11 odst. 2. Je tedy otázkou, zda takový zásah 

skutečně spadal do posuzovacích mezí státu, resp. zákonodárce a nenarušuje tak toto základní 

politické právo.“95 Závěr vedoucí k protiústavnosti však Kopa komentuje jako příliš 

textualistický výklad a omezení namísto zákazu sdružování se v politických stranách by 

z důvodu povahy členství a jeho zásahu do principu dělby moci nebylo opodstatněné, přičemž 

uvádí i to, že hned několik států na ústavní úrovni členství soudců v politických stranách 

zakazuje.  

 Mimo dalších názorů odborníků o neslučitelnosti funkce soudce s jeho členstvím 

v politických stranách (jedná se o citáty názorových příznivců neslučitelnosti členství soudce 

v politické straně s funkcí soudce neobsahující věcnou argumentaci, proto je zde nebudu 

zmiňovat) se v tomto bodě testu Kopa vyjadřuje i k situaci, kdy se soudce před vstupem do 

soudcovské funkce vzdá svého členství v politických stranách. Podle něj takový krok znamená 

deklaraci soudce značící „…projev vůle skutečně s plnou vážností a důstojností vykonávat 

funkci soudce než jako gesto účelové s neetickým nádechem.“96 Navíc Kopa zmiňuje, že 

k takové situaci došlo již v minulosti například u předsedy Ústavního soudu Pavla 

Rychetského. 

 V posledním bodu testu kompatibility se Martin Kopa zabývá existencí pochybností o 

dodržení zákazu další výdělečné činnosti, u které konstatuje, že pouhé členství v politické 

straně nebývá funkcí placenou, a proto není tento bod testu kompatibility naplněn tak, aby byla 

funkce soudce v rozporu s členstvím v politické straně.97  

 Vzhledem k tomu, že Martin Kopa je pro mě jediným známým autorem, který se 

členstvím soudců v politických stranách ve své publikaci věnoval podrobně, rozhodl jsem se 

ho kontaktovat, aby mi poskytl svůj nynější náhled na členství soudců v politických stranách.

 
94 FILIP, Jan, ŠIMÍČEK, Vojtěch, HOLLÄNDER, Pavel. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 2. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2007, s. 22 ISBN 978-80-7179-599-5. 
95 KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde a.s., 2012, 
100 s. ISBN 978-807-2018-734. 
96 Tamtéž. 
97 Tamtéž s. 100. 



 

 

 Dne 18. 3. 2020 jsem s Martinem Kopou telefonicky mluvil a z hovoru98 vyplynul i jeho 

posun v hodnocení členství soudců v politických stranách. „Při psaní monografie jsem 

nepoužíval příliš komparativních údajů. Když jsem se s nimi časem seznámil, došel jsem k tomu, 

že závěr může být jiný (než to, že soudce nemůže být členem politické strany pozn. autora 

diplomové práce).“, zmínil v hovoru Kopa. „Minimálně v okolních zemích, které jsou součástí 

naší právní rodiny a zejména v Německu je běžné, že soudci jsou členy politických stran. Možná 

je lepší připustit, ať soudce v politické straně je, než aby reálně byl jejím podporovatelem a 

skrýval to, přičemž případný spor osoby soudce lze vyřešit na základě institutu podjatosti.“ 

 Kopa k tomuto tématu dodal i svůj osobní postoj, tedy že je lepší, pokud se soudce 

politické aktivitě a členství v politické straně raději vyhne a nezavdává tak možné důvody pro 

svou podjatost. To však podle něj nemění nic na tom, že sdružování v politických stranách je 

vyjádřením svobody projevu99 a svoboda projevu je jedním z nejdůležitějších práv, které člověk 

má, a proto zastává názor, že členství soudců v politických stranách by zakázáno, jak je 

navrhováno v novele ZOS, být nemělo.  

 Dále však Kopa dodává, že zákaz členství je vhodný ve chvíli, kdy by měl soudce 

vykonávat určitou funkci v politické straně. V takovém případě by byl více vázán stanovami a 

součástí funkce v rámci politické strany by bylo zasazovat se o moc ve státě a funkce by mohla 

být i placená, což by bylo v rozporu s § 85 ZOS. Následně také uvedl, že by při rozhodování o 

přípustnosti členství soudce v politické straně mohl rozhodovat i strana, jejímž je soudce 

členem. Členství v antisystémových či radikálních stranách popírajících demokratické hodnoty 

by mohlo důvěru v osobu soudce a jeho morální kredit poškodit, tím i důvěru v justici. 

 Kopa v průběhu hovoru zmínil i nález Ústavního soudu týkající se politické činnosti 

soudce Kydalky,100 který je v českém právním řádu nejvýraznějším vodítkem pro tuto oblast. 

„S nálezy souvisí i členství soudců v politických stranách jako jedna z forem svobody projevu. 

Mám pocit, že ta celková obava, která je obsažena i v nálezu k soudci Kydalkovi, že za minulého 

režimu byli soudci komunisti, a proto by se teď měli zdržet politické činnosti i členství 

v politických stranách, je hodně zjednodušující.“  

 
98 Hovor jsem si se svolením Martina Kopy nahrával. V této diplomové práci pak zveřejňuji pouze vybrané části 
hovoru, které korespondují s tématem práce. Nemyslím si, že by bylo podstatné zařazovat do této diplomové 
práce celý přepis hovoru, proto mohu v případě zájmu některého čtenářů poskytnout přepis všech částí týkajících 
se členství soudců v politických stranách po domluvě e-mailem: Lukassikel@seznam.cz. 
99 To zmiňuje například i komentářová literatura: „sdružovací právo (stejně jako právo shromažďovací) totiž 
není samoúčelné, nýbrž slouží jako jedna z možností k realizaci svobody názorů a jejich projevu.“ Citováno z: 
WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 475 ISBN: 978-80-7357-750-6.  
100 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2617/15. 



 

 

 Martin Kopa měl k těmto nálezům i další výhrady, které formulovat například i 

v jednom ze svých sborníkových příspěvků.101 K podrobnějšímu rozboru těchto nálezů se však 

pustím až v kapitole 6.8. o politické činnosti soudce.  

 Byť Martin Kopa svůj názor na členství soudců v politické straně zčásti změnil, názor 

o inkompatibilitě tohoto členství s funkcí soudce lze najít i u jiných právních odborníků. Mezi 

dalšími publikacemi lze podle mého názoru najít převládající argument (který zmiňuje 

v publikaci i Kopa), a to, že funkce soudce není slučitelná s členstvím v politických stranách 

z důvodu povinností, které soudce jako člen vůči straně má. 

 Možná nejvíce citovaným akademikem v souvislosti s tímto hlediskem je Vojtěch 

Šimíček, který ve svém blogovém příspěvku z 24. června 2008102 reagoval na názor tehdejšího 

místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery. Kučera v rozhovoru pro časopis Týden103 

uvedl na dotaz, zda existuje hranice mezi soudcem a politikou následující: „Je důležitá v mém 

rozhodování soudce. V občanském životě ale mohu volit a být dokonce členem politické strany.“ 

Vojtěch Šimíček v příspěvku zanalyzoval stanovy jednotlivých politických stran, aby rozpor 

s funkcí soudce prokázal. To učiním i já v následující části. 

 

6.4. Stanovy polických stran se zastoupením v Poslanecké sněmovně a Senátu 

ČR 
 Zásadní ustanovení obsažené ve stanovách politických stran, ke kterým se v blogovém 

příspěvku vyjadřoval Vojtěch Šimíček a které byly zastoupeny v Poslanecké sněmovně v letech 

2006 až 2012, jsou ustanovení, která přikazují členům spolupracovat v uskutečňování cílů 

strany, prosazování programu strany, respektování usnesení orgánů strany dodržování stanov 

strany, prosazování programových zásad a cílů, plnění převzatých úkolů a odpovídání za ně, 

získávání stoupenců pro politickou stranu a další.  

 Stejně jako Vojtěch Šimíček ve vzpomínaném blogovém příspěvku se zaměřím pro 

zjednodušení na stanovy politických stran, které jsou zastoupeny v tomto volebním období 

2017-2020 v Poslanecké sněmovně. Společně s ustanoveními, která se mohou jevit jako 

ohrožující nezávislost (a nestrannost) soudce, zmíním pro přehled i programové cíle strany. 

Často totiž patří mezi povinnosti člena politické strany i prosazování cílů. Ty někdy zahrnují 

 
101 KOPA, Martin. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? 
In: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Torun: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 123-147 ISBN 978-83-231-3945-4. 
102 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Může být soudce členem politické strany? [online] Jiné právo. 24. 6. 2008 [cit. 3. 4. 2020]. 
Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2008/06/me-bt-soudce-lenem-politick-strany.html. 
103 Č. 25/2008, znění celého rozhovoru se mi nepodařilo dohledat, nicméně kompletní znění rozhovoru není pro 
samotnou diplomovou práci důležité. 



 

 

spíše obecná tvrzení, jindy jsou více konkrétní. Vzhledem k jejich rozsahu si ale dovoluji 

čtenáře odkázat na kompletní znění cílů ve stanovách jednotlivých stran a zmíním jen některé. 

 U Stanov politického hnutí ANO 2011104 jsou problémovými ustanoveními některé 

povinnosti členů hnutí obsažené v čl. 5 odst. 2 Stanov. Jde například o povinnosti aktivně se 

podílet na činnosti hnutí, prosazovat cíle hnutí a podílet se na plnění programu hnutí, dodržovat 

Stanovy hnutí, další vnitřní předpisy hnutí a usnesení orgánů hnutí, na vyžádání poskytovat 

součinnost orgánům hnutí, zejména se zúčastnit jejich jednání a předložit jim požadované 

listiny a doklady i doplňující vyjádření, chránit a šetřit majetek hnutí. V písm. b) článku 2 

Stanov hnutí je také stanovena povinnost dodržovat Morální Kodex,105 který se však podle 

svého znění týká jen reprezentantů hnutí, kteří zastávají na jakékoliv úrovni volený mandát, či 

na něj kandidují. Například v bodě III je stanoveno, že takový reprezentant hájí a prosazuje 

programové teze hnutí, bude předvolební politické postoje hnutí hájit i po svém zvolení a 

„nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího 

konkurenční politický program.“ Programové cíle strany pak vyzdvihují například nutnost 

formulování národních zájmů České republiky a své partnerství v rámci zahraniční politiky a 

Evropské unie. 

 Ve Stanovách Občanské demokratické strany106 jsou některé potenciálně problémové 

členské povinnosti obsaženy v čl. 3 bodě 14. Mezi ně patří jak spolupráce na uskutečňování 

cílů strany a prosazování jejího programu, tak i respektování usnesení a rozhodnutí orgánů 

strany, dodržování Stanov a prosazování programových zásad a cílů strany. Mezi cíli strany lze 

nalézt například to, aby byla ODS stranou aktivně spoluvytvářející soukromé vlastnictví a volný 

trh zboží, práce a myšlenek a zároveň aby byla stranou, jejíž sociální politika nepovede 

k rovnosti přerozdělování, ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění. 

 Stanovy České pirátské strany107 také ukládají v čl. 4 odst. 8 členům některé potenciálně 

problémové povinnosti, a to podporování politických cílů strany, zejména základních 

programových cílů a dodržování ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů, 

zejména strpět omezení svých práv, které uloží rozhodčí komise za porušení povinností člena. 

Mezi základní programové cíle podle článku 2 Stanov patří například prosazování a podpora 

 
104 Stanovy politického hnutí ANO 2011. [online] Ano, bude líp, 2018 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2018/stanovy-cistopis.pdf. 
105 Morální kodex reprezentanta. [online] Ano, bude líp [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/ano-moralni-kodex-reprezentanta.pdf. 
106 Stanovy občanské demokratické strany. [online] ODS, Praha, 30. 5. 2015 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://moje.ods.cz/stanovy. 
107 Stanovy České pirátské strany. [online] Česká pirátská strana [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.pirati.cz/o-nas/stanovy.html. 



 

 

svobodného přístupu jednotlivců k informacím, svoboda slova a vyjadřování, svobodná díla, 

software a standardy, nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu, demokracii a 

maximální zapojení veřejnosti do rozhodování, transparentní výběrová řízení ve veřejném 

sektoru. Součástí programových cílů strany je i boj proti zneužívání zákonů a omezování 

svobody a boj proti cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti proti 

potlačování lidských práv. 

 Stanovy politického hnutí Svoboda a přímá demokracie108 v části IV. odst. 3 také 

stanovují některé povinnosti členů strany, které se mohou pro členství soudců v politických 

stranách jevit jako problémové. Jsou jimi prosazování cílů hnutí a podílení se na plnění jeho 

programu, řízení se Stanovami a vnitřními předpisy hnutí, plnění usnesení a rozhodnutí orgánů 

hnutí. Mezi programové cíle strany pak strana řadí například zavedení přímé volby poslanců, 

starostů a hejtmanů, prosazení funkčního zákona o referendech, která by občanům umožnila 

vymoci žádané změny, prosazení jasné osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků a soudců, 

odvolatelnost politiků prostřednictvím referenda, zavedení ústavní brzdy bránící dalšímu 

neopodstatněnému zadlužování státu s cílem vyrovnaných státních rozpočtů legislativou podle 

švýcarského vzoru, oddělení moci zákonodárné od výkonné posílením role prezidenta na 

úroveň kompetencí dnešního premiéra, vystupovat proti zbytečnému zvyšování daní a 

podporovat suverenitu České republiky a její národní zájmy. 

 Komunistická strana Čech a Moravy ve Stanovách109 určuje povinnosti členů v části IV, 

mezi kterými lze nalézt dodržování Stanov KSČM, podílení se na uskutečňování programu 

KSČM, získávání dalších stoupenců, politické a odborné vzdělávání, propagace a objasňování 

politiky strany mezi občany, přispívání ke spolupráci levicového hnutí a všech sil usilujících o 

demokracii a sociální spravedlnost. Dále je povinností členů práce v základní organizaci 

KSČM, vykonávání stranických a veřejných funkcí, do kterých člena zvolily, delegovaly, 

pověřily nebo doporučily stranické orgány. 

 Stanovy České strany sociálně demokratické110 obsahují potenciálně riziková 

ustanovení v článku 4 odst. 3, kde jsou stanoveny povinnosti člena strany. Mezi ně patří aktivní 

podílení se na činnosti strany, dodržování Stanov ČSSD, řízení se programem ČSSD, plnění 

politiky ČSSD svou činností a vystupování, plnění usnesení orgánů ČSSD, plnění povinností 

 
108 Stanovy politického hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). [online] SPD, Praha, 30. 6. 
2018 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/stanovy-16-8-23016.pdf. 
109 Stanovy Komunistické strany Čech a Moravy. [online] KSČM, 15. 5. 2016 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Stanovy/stanovy_kscm_2016.pdf. 
110 Stanovy České strany sociálně demokratické. [online] ČSSD, 21. 6. 2019 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/stanovy-cssd-2018.pdf. 



 

 

vyplývajících z funkce, kterou člen zastává, chránění a šetření majetku ČSSD. Mezi 

programové cíle strany pak patří například usilování o uplatnění principu svobody, demokracie, 

sociální spravedlnosti, rovných příležitostí ve všech oblastech společnosti, solidarity a 

odpovědnosti za udržitelný rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie. 

 KDU-ČSL v § 6 Stanov111 také upravuje povinnosti členů. Je jimi prosazování cílů 

strany a podílení se na plnění programu strany, řízení se Stanovami a vnitrostranickými 

normami, plnění usnesení a rozhodnutí stranických orgánů, plnění převzatých úkolů a nesení 

odpovědnost za ně. KDU-ČSL pak podle Stanov usiluje mimo jiné o uplatňování křesťanských 

a konzervativních hodnot ve společnosti a státu, hájí rodinu jako společenství muže, žen a dětí. 

 Stanovy politické strany TOP 09112 upravují povinnosti člena v článku 5. Mezi 

povinnosti také patří prosazování cílů strany a podílení se na plnění programu strany, řízení se 

Stanovami a vnitrostranickými normami, jimiž jsou řády, směrnice, statuty a metodické 

pokyny, které jsou členům k dispozici v krajských kancelářích, plnění usnesení a rozhodnutí 

stranických orgánů. Mezi programovými cíli strany je zmíněno například prosazování principů 

svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí 

funkční instituce, hájení společnosti rovných příležitostí a podporování sociální odpovědnosti 

občanů a právnických osob, odmítání jakékoliv formy ideologie. 

 Poslední stranou, která získala ve volbách v roce 2017 zastoupení v Poslanecké 

sněmovně je hnutí Starostové a nezávislí. Čl. 14 Stanov hnutí113 také upravuje povinnosti členů 

hnutí. Mezi ně patří podporování politického a volebního programu hnutí a podílení se na jeho 

prosazení, odpovědné vykonávání funkce, do nichž byl člen zvolen, dodržování interních 

normativních předpisů hnutí přijaté v souladu se Stanovami a respektování jiných nezávazných 

usnesení orgánů hnutí. Mezi programové cíle pak patří mimo jiné vytvoření optimálních 

podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a 

regionální samosprávu a uplatňuje princip subsidiarity. Mezi požadavky hnutí patří například 

omezení byrokracie.  

 Nekladu si za cíl v hodnocení povinností členů dojít k závěru, která strana potenciálně 

odporuje členství soudce nejvíce či naopak nejméně. Chtěl jsem tímto výčtem především uvést, 

že všechny stanovy obsahují některé povinnosti, které potenciálně nezávislost a nestrannost 

 
111Stanovy KDU-ČSL. [online] KDU-ČSL, 21. 6. 2019 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.kdu.cz/o-
nas/dokumenty/stanovy. 
112 Stanovy politické strany TOP 09. [online] TOP 09, 10. 12. 2019 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.top09.cz/dokumenty/stanovy/. 
113 Stanovy politické strany Starostové a nezávislí. [online] Starostové a nezávislí. 13. 4. 2019 [cit. 3. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/stanovy. 



 

 

soudců ohrožují. Nejčastěji jde o pravidla o dodržování či hájení a prosazování programu 

politické strany či hnutí, případně řízení se vnitřními stanovami a jinými vnitřními předpisy a 

rozhodnutími či jinými dokumenty strany. Jak si ale mohl čtenář všimnout, zmíněné 

programové cíle, k jejichž ctění a prosazování jsou členové vázání, jsou současně často svým 

širokým záběrem poněkud vágní, příliš obecné. Například si nemyslím, že naplňování 

programových cílů u Česká pirátské strany by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o 

porušení nezávislosti soudce jakožto člena této politické strany (a to i vzhledem k tomu, že 

sama strana uvádí mezi svými programovými cíli i podporu nezávislosti soudů). Neznamená to 

však, že by Stanovy České pirátské strany byly v zcela v souladu s funkcí soudce, protože mezi 

povinnostmi se vyskytuje potenciálně nezávislost a nestrannost ohrožující „dodržování 

ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů“. U jiných stran lze ale prosazování cílů 

a podílení se na uskutečňování programu strany označit za povinnost potenciálně ohrožující 

nezávislost a nestrannost (například u SPD patří, kde mezi cíle patří např. prosazování osobní, 

hmotné a trestní odpovědnosti politiků a soudců). 

 Obecně se však kloním k názoru Vojtěcha Šimíčka, že znění stanov dává v případě 

členství soudce v politické straně či hnutí prostor k pochybování o nezávislosti či nestrannosti 

takového soudce. Je tomu tak právě i z důvodu nutnosti dodržování stanov a vnitřních předpisů 

či programových cílů, které se mohou v průběhu času měnit, a tedy tím i ovlivnit povinnosti 

soudce jako člena strany či hnutí v průběhu jeho členství. Nesouhlasím však s tím, že se jedná 

o reálně „…natolik neslučitelné pozice, že fakticky by soudci členy politických stran být určitě 

neměli.“114  

 Jedním z pádných argumentů, který se objevily i v komentářové sekci pod blogovým 

příspěvkem Vojtěcha Šimíčka je fakt, že stranické předpisy včetně stanov nejsou vymahatelné 

právní předpisy (za jejich porušení hrozí postih v rámci strany) a musí být v souladu se 

zákonem. Zákon tedy stojí nad těmito stanovami a má v případě kolize s nimi přednost. Lze 

proto předpokládat, že u soudce by před stranickými cíli převážila nutnost zachování 

nezávislosti a nestrannosti a ustanoveními, která mohou být považována za porušující 

nezávislost a nestrannost soudců, by se soudci jako členové politické strany jednoduše neřídili. 

Otázkou však zůstává, zdali by politické strany ve svých řadách stály o členství osob, které by 

se řídily stanovami pouze selektivně, zároveň je nutné přiznat, že by tímto výkladem stále 

 
114 ŠIMÍČEK, Vojtěch, SUCHÁNEK, Radovan, MOLEK, Pavel, VYHNÁNEK, Ladislav, PODHRÁZKÝ, Milan, 
FILIP, Jan, BAHÝĽOVÁ, Lenka. Ústava České republiky – Komentář. Praha: Linde, a.s., 2010, s. 984 ISBN 978-
80-7201-814-7. 



 

 

nebyly eliminovány pochybnosti veřejnosti o nezávislém a nestranném rozhodování soudců, 

kteří by se stali členy strany.  

 Zhodnocení argumentů pro a proti členství soudců v politické straně si dovolím 

ponechat (pro přehlednost a zamezení opakování se) do kapitoly 6.6. 

 

6.5. Členství soudců v politických stranách v zahraničí 

 Abych mohl s přihlédnutím ke zmíněným argumentům o členství soudců v politických 

stranách dojít k vlastnímu závěru, považuji za vhodné dosud v textu uvedené informace doplnit 

o stručný přehled přístupů k této problematice ze zahraničí. V této kapitole se tak krátce 

pokusím vyjmenovat, jaké země se řadí mezi ty, které soudcům členství povolují a jaké jej 

naopak zakazují. Chtěl bych však zdůraznit, že se v této podkapitole nepokouším o zohlednění 

všech faktorů vstupujících do úvah v konkrétních zemích o tom, zdali mají být soudci členy 

politických stran, či ne (tedy například hodnocení stupně nezávislosti soudce, vyspělosti státu 

aj.). Každá země se v tomto může lišit z jiných důvodů, např. z důvodu historické zkušenosti, 

odlišných právních vzorů apod. Kladu si proto za cíl zmínit, jaká je situace v okolních zemích 

a pro poskytnutí možnosti komparace uvést i země další. 

 Mezi příklady zemí, které povolují svým soudcům členství v politických stranách, patří 

Německo. S ohledem na fakt, že Česká republika patří s Německem do románsko-germánského 

okruhu kontinentálního typu právní kultury,115 je pro nás příklad Německa relevantní. Německý 

zákonodárce povolil soudcům členství v politických stranách, a dokonce v rámci těchto 

politických stran vykonávat stranickou funkci. Soudci se k politické situaci mohou také 

vyjadřovat.116 Zákonodárce ale nezůstal u pouhého povolení členství v politické straně a ve 

svém zákonu o soudcích (Deutsches Richtergesetz) v čl. 36 stanovuje, že soudce, který chce 

kandidovat do Německého spolkového sněmu (Deutscher Bundestag) či do některého 

z federálních legislativních orgánů, dostane na základě žádosti neplacené volno v délce dvou 

měsíců před volbami, aby se mohl plně věnovat kandidatuře. V případě, že není zvolený, vrací 

se do svého úřadu. Pokud je soudce zvolený a svůj post přijme, jeho právo a povinnost zastávat 

soudcovskou funkci zaniká bez dalšího.117 Zde je však zapotřebí také zmínit, že soudce může 

 
115 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 
106 ISBN 978-80-7380-454-1. 
116 RUSSELL, Peter H., O’BRIEN, David M. (eds.). Judicial Independence In The Age Of Democracy: Critical 
Perspectives From Around The World. 2001. s. 137. 
117 The German Judiciary Act. [online] Budesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 8. 6. 2017 [cit. 3. 
4. 2020]. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/englisch_drig.html#p0200. 



 

 

kandidovat jako nezávislý kandidát, tedy členské povinnosti do posouzení porušení nezávislosti 

a nestrannosti v rámci jeho kandidatury pak nevstupují.  

 Nadále je však soudcům povoleno být členem v městské radě a soudcům je tak celkově 

poskytnuta možnost být členy politických stran, stát se politiky i se k politickým otázkám 

vyjadřovat.118  

 Například Itálie jde v souvislosti s povolováním politické činnosti soudců ještě dál, 

když povoluje soudcům zastávat soukromou či veřejnou funkci s výjimkou funkce člena 

parlamentu. Soudci však mohou kandidovat na funkci člena parlamentu, tu následně vykonávat 

a pak se do úřadu soudce znovu vrátit.119 

 V Belgii se k členství soudců v politických stranách vyjadřuje nezávazný 

právní dokument Nejvyšší rady soudnictví Guide Por Les Magistrats.120 Podle něj soudci 

mohou být členy politických stran. Tento dokument však není závazný, je tedy pouze 

doporučujícího charakteru (belgický příklad si dovoluji navíc uvést pouze z toho důvodu, že 

jsem v belgickém Gentu strávil krásné čtyři měsíce na studijním pobytu). 

 Naopak je vhodné zmínit další zemi z románsko-germánského okruhu kontinentální 

právní kultury – Rakousko. To na základě diskuse, do které se mohli zapojit všichni soudci, 

dospělo v roce 2007 k deklaraci zvané „Welser Erklärung“, která doporučuje soudcům nebýt 

členy politických stran, zdržet se jiné politické činnosti (tudíž jde znovu o dokument, který má 

povahu doporučení). Na druhou stranu je však vhodné zmínit, že Rakousko se naopak vymyká 

ostatním zemím v tom ohledu, že rakouští soudci mohou vykonávat obchodní aktivity, a to bez 

jakéhokoliv dohledu,121 což by u nás bylo nepředstavitelné. 

 Benátská komise vydala k příležitosti 103 plenárního zasedání konaného 19. až 20.  

června 2015 Zprávu o svobodě projevu soudců.122 V ní je uvedeno, že hned několik evropských 

států zákonem zakazuje členství soudců v politických stranách či jejich politickou činnost. 

 
118 RUSSELL, Peter H., O’BRIEN, David M. (eds.). Judicial Independence In The Age Of Democracy: Critical 
Perspectives From Around The World. 2001. s. 137. 
119 ADENITIRE, John. Judicial Independence in Europe The Swedish, Italian and German Perspectives. [online] 
UCL Constitution Unit, The Politics of Judicial Independence project, 2012, s. 17 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://pdfs.semanticscholar.org/c7fc/34a90d3f46501ec271ee5feea0998279fb80.pdf. 
120 Guide Pour Les Magistrats. [online] Conseil supérieur de la Justice Hoge Raad voor de Justitie. 25. a 27. 6. 
2012, s. 6 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: z: 
http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/o0023f.pdf?fbclid=IwAR1oM118KzXpLcN9EoaSQZzL
_8o1ky810pmr_cvoD3biX5b60MeUvk0r_o4. 
121 MOLITERNO, James E., PATON, Paul D. Globální problémy profesní etiky právníků. Překlad a doplňující 
texty k českému vydání KOPA, Martin, Tomoszek, Maxim, DOHNAL, Vítězslav. Praha: Wolters Kluwer ČR. 
2017, s. 167 ISBN 978-90-7552-838-4. 
122Report on the Freedom of Expression of Judges. [online] European Commission for Democracy Through Law 
(Venice Comission), Strasbourg, 19. až 20. 6. 2015, s. 5 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)018-e. 



 

 

Jedná se o Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajinu, Černou horu, Srbsko, Arménii 

a Ázerbajdžán.  

 

6.6. Soudce jako člen politické strany 

 Byť jsem již v předchozích kapitolách práce částečně vyjadřoval postoj k chystané 

novele ZOS, která zavádí zákaz členství soudců v politických stranách, v této kapitole svůj 

názor podrobněji rozvedu. Proto nejprve stručně shrnu poznatky získané v jednotlivých 

kapitolách, vyjádřím se k některým výše zmíněným argumentům, a předestřu ve světle těchto 

zmíněných informací to, zdali podle mého názoru soudci mohou být členy v politických 

stranách. 

 Jak jsem zmínil v kapitole 6.1., spor o členství soudců v politických stranách je sporem 

dvou zájmů. Zachování svobody sdružování na straně jedné a nezávislosti a nestrannosti soudce 

na straně druhé. Vzhledem k tomu, že v současné době soudce není zákonem omezen v členství 

v politické straně, je na jeho posouzení za pomoci výkladu zákona, dostupné judikatury, 

odborné literatury, profesní etiky a vlastního úsudku své členství v politické straně zhodnotit. 

 Vodítkem pro posuzování politické činnosti soudců jsou pak (jak jsou uvedeny 

v kapitole 6.2.) například judikáty ESLP. Z případu Pabla Ky v. Finland123 vyplývá především 

to, že porušení nezávislosti a nestrannosti soudce v souvislosti se zastáváním funkce člena 

v parlamentu musí být posuzováno v konkrétní rovině s ohledem na případ, ve kterém je 

porušení nezávislosti a nestrannosti namítáno. Případ Holm v. Sweden,124 byť se týká poroty, 

která v případě rozhodovala, je teoreticky aplikovatelný i na případy soudců, kteří jsou členy 

politických stran a stanovuje tak hranici, kdy už by soudce jakožto člen politické strany nejspíše 

neměl v případech týkajících se této politické strany rozhodovat, pokud je žalobcem či 

žalovaným osoba spojená s touto politickou stranou.  

 V kapitole 6.3. jsem se zaměřil na názory ohledně členství soudců v politických 

stranách v odborné literatuře. Kapitolu zakládám na testu kompatibility Martina Kopy 

z publikace Neslučitelnost funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi, ve které autor dospěl 

k inkompatibilitě funkce soudce s jeho členstvím v politické straně.  

 Nyní se vyjádřím z argumentů, které Kopa v rámci testu kompatibility uvedl a se 

kterými zcela nesouhlasím. V bodě 3 testu autor argumentuje, že pokud je soudcům Ústavního 

soudu stanoven zákaz členství v politických stranách (§4 odst. 3 ZÚS), lze za využití argumentu 

 
123 Rozsudek ESLP ze dne 22. 6. 2004, č. 47221/99. 
124 Rozsudek ESLP ze dne 25. 11. 1993, č. 14191/88. 



 

 

a minori ad maius dospět k závěru, že i soudci obecných soudů mají toto členství zapovězeno. 

Ač chápu logickou úvahu stojící za tímto argumentem, musím konstatovat, že mě nepřesvědčila 

zcela. Ustanovení považuji spíše za přísnější formu pro soud sui generis, který je oddělen od 

obecné soustavy soudů, a který při své činnosti rozhoduje o nejdůležitějších otázkách v 

demokratickém právním státě – otázkách o ústavních a lidských právech a svobodách. Navíc 

rozhoduje o samotných zákonech (jejich zrušení). Proto můžeme dojít k závěru, že Ústavní 

soud jako takový má značný politický význam.125 V rámci České republiky pak Ústavní soud 

v této oblasti představuje poslední možnou instanci, a proto si umím spíše představit, že 

zákonodárce tímto ustanovením zamýšlel zpřísnění podmínek pro soudce Ústavního soudu 

oproti soudcům soudů obecných.  

 Dalším argumentem, ke kterému bych rád poskytl svůj pohled, je argument týkající se 

vystoupení soudce z politické strany předtím, než se chopí funkce soudce (a tedy zhodnocení 

etické stránky takového chování). Martin Kopa uvádí, že takové jednání svědčí o vůli s plnou 

vážností a důstojností vykonávat funkci soudce. Toto tvrzení by přitom mohl podpořit již 

zmíněný výsledek studie Dana Kahana, který prokazoval, že soudci díky své odbornosti a praxi 

lépe své světonázory regulují. Soudce tedy svou politickou orientaci ve chvíli, kdy se chopí 

funkce soudce a při rozhodování, potlačí (a tedy nejspíše i politické projevy v osobním 

životě).126 Martin Kopa také tento svůj argument podkládá faktem, že již v historii změna 

z politické funkce na soudce, a to dokonce Ústavního soudu, již proběhla. 

 Čistě logickou úvahou je ale podle mého názoru lehké dojít k závěru, že soudce jen 

těžko osobně ztrácí své politické přesvědčení a hodnoty, se kterými na poli politiky vystupoval. 

Stejně tak soudce zcela jistě neztratí některé konexe na spolustraníky. U Pavla Rychetského, 

který z politiky na Ústavní soud přešel, otázku členství upravoval zákon o Ústavním soudu, 

který nedovoluje soudcům Ústavního soudu být členy politické strany, a proto nešlo pouze o 

dobrovolné gesto, ale o nutnou součást přijmutí funkce ústavního soudce, proto podle mě tento 

argument Martina Kopy využitý v publikaci jako předloha pro další obdobné případy není zcela 

dobře aplikovatelný. 

 Vypovězení členství v politické straně jen kvůli chopení se funkce soudce se v mých 

očích zdá být pouhou formalitou, která fakticky nerozlišuje vztah soudce k politické straně. Lze 

jen těžko vyloučit, že by soudce ze dne na den přestal chovat ke straně i k politickým názorům 

 
125 ZOULÍK, F. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck/ SEVT, 1995, s. 192 ISBN 80-7179-005-2. 
126 KAHAN, D. M. et al. „Ideology” or “situation sense”? An experimental investigation of motivated 
reasoning and professional judgment. [online] University of Pennsylvania Law Review, 2016, s. 411 [cit. 20. 4. 
2020]. Dostupné z: 
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9509&context=penn_law_review. 



 

 

představovaným danou politickou stranou sympatie. Z toho důvodu podle mého není zcela 

možné přistoupit na argument zmíněný Martinem Kopou. Vzdání se členství je tak v mých 

očích spíše reakcí na nejasný výklad toho, zdali soudci členy politických stran být mohou, či 

ne. 

 V telefonickém hovoru ze dne 18. 3. 2020 jsem s Martinem Kopou rozebíral jeho 

aktuální postoje na členství soudců v politické straně. Na základě úvah o svobodě projevu a 

v souvislosti s inspirací ze sousedního Německa se Kopa nyní přiklání k tomu názoru, že by 

soudci mělo být umožněno stát se členem politické strany. Přitom však uvádí, že záleží na tom, 

zdali by soudce byl pouhým členem strany, či v jejím rámci vykonával i nějakou funkci. Dále 

v podkapitole zmiňuji názor Vojtěcha Šimíčka, který došel k závěru, že samotné stanovy 

politických stran znemožňují členství soudců v politických stranách. 

 Proto se v kapitole 6.4. stanovám politických stran zastoupených v Poslanecké 

sněmovně v současném volebním období věnuji. Došel jsem k závěru, že hlavním problémem 

ve stanovách politických stran je povinnost členů dodržovat či hájit a prosazovat program 

politické strany či hnutí a řízení se stanovami a jinými vnitřními předpisy či rozhodnutími 

politické strany či hnutí. Ač v některých případech programové cíle politických stran nemusí 

budit přílišnou obavu o narušení nezávislosti a nestrannosti soudců jako členů, lze vzhledem 

k možnosti stanovy včetně politických cílů změnit (stejně jako vydávat různé vnitřní předpisy 

či rozhodnutí) dojít k závěru, že členství soudce by ve veřejnosti mohlo opodstatněně budit 

pochybnosti v nezávislost a nestrannost soudce.  

 V kapitole 6.5. jsem se pokusil poskytnout krátký exkurz do úpravy členství soudců 

v politických stranách v okolních státech i v jiných evropských státech. Německo jakožto náš 

častý právní vzor toto členství umožňuje, soudci se mohou vyjadřovat k politickým otázkám, 

zastávat funkci člena městské rady i kandidovat do Německého spolkového sněmu a mohou 

pro kandidaturu využít dvouměsíčního neplaceného volna. Itálie zase umožňuje soudcům, kteří 

skončí na postu člena parlamentu, aby se vrátili zpět ke své soudcovské funkce. Naopak země 

jako Slovensko, Polsko, Maďarsko členství soudců v politických stranách zákonem zakazují, 

Rakousko jej soudcům (stejně jako jiné politické aktivity) nedoporučuje. 

 Rád bych také připomněl, že téma členství soudce v politické straně rozebírané v této 

diplomové práci je v současné chvíli velmi aktuální, a to v souvislosti s ochranou nezávislosti 

justice, která je narušována v některých ze zemí V4. Aktuálnost tématu pak vnímám hlavně 

v souvislosti se zmíněnou novelou zákona o soudech a soudcích.127  

 
127 Sněmovní tisk 630/0, část č. 1/18 Novela z. o soudech a soudcích. 



 

 

 Ta, ač by částečně mohla být vnímána jako reakce na situaci v nám blízkých zemích 

(pevnějším zajištěním oddělení moci soudní od moci zákonodárné), odůvodňuje vsunutí 

ustanovení o zákazu členství v politických stranách převážně historickými důvody. Důvodová 

zpráva pak také argumentuje tím, že členství soudce v politické straně soudce zavazuje 

k prosazování zájmů politické strany nebo hnutí, což je v rozporu s principem dělby moci. 

 Nejprve bych se rád znovu vyjádřil k argumentu, že Česká republika má pro zavedení 

zákazu členství soudců obecných soudů historické důvody. V tomto bodě se zcela shoduji 

s Martinem Kopou, který označil argument komunistické minulosti v souvislosti s nálezem 

Ústavního soudu ve věci Kamila Kydalky za zjednodušující. Podle mého názoru je zapotřebí k 

zavedení zákazu členství soudců, a tedy odejmutí soudcova práva na sdružování v politických 

stranách lepšího důvodu. 

 Mám za to, že s ohledem na komunistickou minulost je třeba přihlédnout ke skutečnosti, 

že od revoluce uplynulo již více než 30 let. Pokud jsme nepotřebovali zakazovat členství soudců 

v politických stranách hned po roce 1989, kdy nedůvěru v soudce vzbuzovalo právě jejich 

nedávné členství v komunistické straně, není pak důvod činit tak 30 let poté (byť jistá 

obezřetnost je pochopitelná a za její projev můžeme označit například skutečnost, že v Registru 

justičních činitelů128 lze nalézt údaj o členství soudce v KSČ).  

 Troufám si proto tvrdit, že s odstupem času a vybudováním pojistek zachování 

demokratického právního státu (a hlavně tedy například v souvislosti s tím, že nezávislost 

soudů a soudců patří mezi nezměnitelné podstatné náležitosti demokratického právního státu 

podle čl. 9 odst. 2 Ústavy) bychom se měli ke svobodě sdružování soudců v politických 

stranách chovat vřeleji. 

 Druhý argument z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti, a tedy k že stanovy 

politických stran nebo hnutí soudce zavazují povinnostmi, a proto je funkce soudce s členstvím 

v politické straně neslučitelná z důvodu porušení principu dělby moci, není podle mě zcela 

správný. Je třeba však zdůraznit nadřazenost zákona nad takovými stanovami. Čl. 79 odst. 1 

ZOS jasně říká, že jsou při výkonu své činnosti vázáni pouze zákonem, tedy je přímo vyloučeno 

řízení se podle jakýchkoliv jiných povinností, tedy i stanov. To navíc podtrhává i § 80 odst. 2 

písm. d) ZOS, podle kterého se soudce při výkonu své funkce nesmí nechat ovlivnit zájmy 

politických stran. 

 Dovoluji si tak uzavřít, že povinnosti zavazující soudce jako členy politických stran 

nejsou dostatečně kvalitním argumentem pro zavedení zákazu členství soudců v politických 
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stranách, protože soudci při výkonu své funkce nesmí podle těchto povinností rozhodovat a 

mimo výkon své funkce nesmí svým jednáním ohrožovat důvěru v nezávislé a nestranné 

soudnictví (a musí se vyvarovat těm povinnostem, které tak mohou učinit). Současná právní 

úprava chování soudce koriguje dostatečně a zavedení zákazu ze zmíněných důvodů je proto 

podle mého názoru nadbytečné. 

 Ustanovení, na jehož základě bychom mohli však stále konstatovat neslučitelnost 

funkce soudce s jeho členstvím v politické straně, je § 80 odst. 4 ZOS, který lze označit za 

etické pravidlo (se sílou zákona) a týká se výkonu politických práv soudce. Podle něj by se totiž 

soudce měl při své činnosti mimo výkon funkce a při výkonu svých politických práv zdržet 

všeho, co by mohlo ohrozit a narušit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování 

soudců.   

 Jak jsem zmínil v kapitole 5.1., zhodnocení narušení této důvěry pak leží v rukou 

každého soudce. Přitom lze i mezi soudci najít osoby, které toto členství vykládají jako 

povolenou činnost. Lze zmínit (již vzpomínaného) soudce Kamila Kydalku, který v roce 2010 

kandidoval jako člen TOP 09 do zastupitelstva města Šumperk (tento příklad zmiňuji jen pro 

ukázku toho, že Kamil Kydalka byl členem této politické strany, samotnou kandidaturu do 

zastupitelstva zde nehodnotím).129 Jakousi názorovou nejednotnost v řadách soudců  lze pak 

vnímat z blogového příspěvku Vojtěcha Šimíčka a jeho reakci na rozhovor tehdejšího 

místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery, který v členství soudců v politické straně 

problém neviděl. Soudců s takovým názorem ba soudců jako členů politických stran může být 

vícero, nicméně údaje o členství jsou v současné chvíli neveřejné. 

 V souvislosti s povinností soudce zdržet se jednání, které by narušovalo či ohrožovalo 

důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, je pak podle mého názoru na 

místě konstatovat, že takové členství opravdu důvěru v nezávislé a nestranné členství může 

narušit (protože toto členství je postavené na světonázoru a ten prokazatelně rozhodování 

soudce ovlivnit může, viz kapitola 5.2.). 

 Dovolím si proto v následující kapitole předestřít možný způsob, jak zachovat tuto 

důvěru (v očích veřejnosti v souvislosti s faktem, že tato důvěra může částečně vyplývat 

z komunistické minulosti) v nezávislé a nestranné soudnictví, a přitom umožnit soudcům stát 

se členy politických stran, tedy zajistit jim svobodu sdružování v politických stranách (a tím i 

svobodu projevu). 

 

 
129 Šumperk. [online] Komunálnipolitika.cz [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: 
http://www.komunalnipolitika.cz/mesto_sumperk?prijmeni=Zbránek&jmeno=Miloš. 



 

 

6.7. Návrh úprav stanov politických stran 

 Způsobem, jakým by podle mě nedocházelo k významnému narušení důvěry, a to 

především v očích veřejnosti, v nezávislost a nestrannost soudce by mohlo být například 

zavedení speciálních ustanovení o členství soudců v politických stranách ve stanovách těchto 

politických stran.  

 V následujících bodech si dovolím stručně uvést, jak by tato speciální ustanovení 

týkající se členství soudců v politických stranách mohla vypadat: 

1) Soudci mohou být členy této politické strany. 

2) Soudci mají povinnost výkon funkce soudce uvést na přihlášce (v případě nového člena) 

či tuto skutečnost oznámit příslušnému místnímu sdružení neprodleně po soudcově 

jmenování (pro stávající členy).  

3) Se členstvím soudce se pojí práva a povinnosti totožné s právy a povinnostmi členů 

upravených v článku 4.1 těchto stanov, avšak s omezením uvedeném v odst. 4). 

4) Povinnosti soudce jako člena politické strany jsou omezené zákonem, pokud, byť 

potenciálně, kolidují se zákonem, soudce jako člena politické strany nezavazují. Soudce 

také nemusí uposlechnout stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí strany v případě, že 

kolidují s jeho zákonnými povinnostmi, především nezávislým, nestranným a 

spravedlivým rozhodováním. Dále se soudce i mimo svou funkci soudce musí chovat 

tak, aby neohrožoval důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu.  

 V souvislosti s touto úpravou stanov by pak bylo vhodné přemýšlet i o veřejnosti údaje 

o členství soudců v politické straně (například právě i ve zmíněném Registru justičních 

činitelů). Větší transparentnost by mohla vést k prohloubení důvěry v justici a ve spojení 

s navrženou úpravou stanov by nezavdala vážnou příčinu k pochybování o nezávislém, 

nestranném a spravedlivém rozhodování soudu. Tento bod však není nutnou součástí mnou 

navrhovaného členství soudců v politických stranách, a proto úvahy o možné veřejnosti tohoto 

údaje nechám na jiných. 

 Věřím tedy, že tato úprava členství by pomohla posílit důvěru veřejnosti (jejíž 

nedostatek lze vyčíst i v odůvodnění zavedení zákazu členství soudců v politických stranách 

s ohledem na komunistickou minulost našeho státu) a zákonodárci by tak již chyběl podstatný 

důvod k zakazování členství soudců obecných soudů v politických stranách. 

 Chtěl bych zde zdůraznit, že jsem si plně vědom i toho, že ne všichni příznivci 

politických stran mají zájem do jejích řad vstupovat, byť se mohou velmi silně s politickým 

názorem strany ztotožňovat. Proto nezpochybňuji to, že i v případě změn stanov politických 

stran budou mezi soudci tací, kteří mohou rozhodnout na základě své politické orientace 



 

 

v případech, které jím dávají interpretační volnost (bez současného členství ve straně). 

Rozhodnutí nevstoupit do politické strany však považuji za součást svobody sdružovat se 

v politických stranách. I sdružování v politických stranách je proto podle mého názoru vhodné 

soudcům umožnit, byť s omezeními například pro politickou aktivitu. 

 

6.8. Politická aktivita soudce  

 Pokud přiznáme soudcům možnost členství v politických stranách, nabízí se otázka, jak 

budou moct takoví soudci veřejně projevovat své politické názory, aby nenarušovali či 

neohrožovali důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. V této kapitole si 

proto dovolím uvést nález Ústavního soudu k politické aktivitě soudce, a to i včetně kritiky. 

 Nálezu Ústavního soudu130 ve věci soudce Kamila Kydalka se týkal situace, kdy se 

soudce veřejně a kriticky prostřednictvím letáků distribuovaných do poštovních schránek 

voličů vyjadřoval ke stranám kandidujícím ve volbách do zastupitelstva v Mnichovicích u 

Prahy, kde vlastnil chatu. Zhodnotil přitom kandidaturu jednotlivých stran například tak, že 

jednu stranu označil za „neférovou, přivlastňující si cizí úspěchy a populistickou“131 a z jeho 

komentáře vyšla pak nejlépe strana Volba pro město – Volba pro Mnichovice, u které 

„neshledal žádné závadné jednání.“132 Na tomto letáku byl soudce podepsán a uvedl i své 

postavení soudce. Po volbách Kydalka také do tamějšího tisku napsal článek, kde voličům 

děkoval, že zvážili, komu dají svůj hlas a vyjadřoval se ke koalicím, které lze v zastupitelstvu 

obce Mnichovice utvořit. V tomto článku se však nepodepsal jako soudce, nýbrž jako „chatař“, 

kde uvedl například to, že pokud nepovede město právě jeden z kandidátů strany Volba pro 

město – Volba pro Mnichovice, pak „hrozí městu katastrofa.“133 

 Pochybení soudce Kydalky nejdříve posuzoval kárný senát, který rozhodl, že soudce 

použil svou funkci k prosazování soukromých zájmů, a tedy jej shledal vinným z kárného 

provinění.134 I přesto, že kárný senát upustil od uložení kárného opatření, podal soudce proti 

rozhodnutí senátu ústavní stížnost pro porušení svobody projevu.  

 V souvislosti s tímto nálezem si dovolím zmínit další z publikací Martina Kopy, který 

se k nálezu (či přesněji k užité argumentaci vně nálezu) vyjadřuje zčásti kriticky, přičemž tento 

názor je (i vzhledem k absenci kritiky tohoto nálezu z pera dalších akademiků) podle mého 

 
130 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2617/15. 
131 Tamtéž, bod 3. 
132 Tamtéž. 
133 Tamtéž. 
134 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2015, č. j. 16 Kss 7/2014-92. 



 

 

názoru pro čtenáře zajímavý. Ve svém příspěvku do polského sborníku135 Kopa shrnuje kritéria, 

která se podle nálezu mají v podobných politických projevech soudců zkoumat. Prvním 

kritériem je, zdali je projev hodnotovým soudem, skutkovým tvrzením či tzv. hybridním 

projevem (u kterého je důležité, zda mají hybridní výroky skutkový základ a zda nejsou ve 

vztahu k tomuto skutkovému základu přehnané). Druhým kritériem je zkoumání toho, zdali 

soudce ve svém projevu dodržel povinnost loajality vůči základním principům a hodnotám 

demokratického právního státu. Třetím kritériem je pak povinnost zdrženlivosti, „tedy zda 

soudce svým projevem nenarušil důvěru veřejnosti v nezávislost a nestrannost soudní moci, a 

zda se svým projevem příliš nezapojil do politické soutěže.“136 Čtvrtým kritériem je to, zda 

soudce výslovně odkázal na svou funkci soudce. Pokud tomu tak je, projev soudce musí být 

hodnocen přísněji. „(v)Vysoké míry ochrany naopak požívá projev soudců s politickým 

přesahem, zvláštně pak reprezentantů soudní moci, který se týká otázek souvisejících se správou 

a organizací soudnictví a justičních reforem“.137 Posledním kritériem je posouzení toho, zdali 

je povaha a závažnost případné kárné sankce přiměřená pochybení, k jehož zjištění Ústavní 

soud dospěl. 138 

 Podle Ústavního soudu Kydalka porušil povinnost zdrženlivosti, protože by si soudci 

měli držet odstup od politické soutěže, a to i na místní úrovni. Kydalka se podle Ústavního 

soudu podílel na volební kampani a pochybil i tím, že uvedl svou funkci soudce. „Tímto krokem 

se stěžovatel otevřeně zapojil do volebního boje s cílem ovlivnit jeho výsledek, a to navíc v 

nejcitlivějším období, tj. těsně před volbami (…). Takový projev stranické politiky či „politické 

politiky“ (…) narušuje důvěru veřejnosti v to, že soudy a soudci budou spory rozhodovat podle 

práva, a nikoliv podle politických zájmů. Stěžovatel tak v tomto svém projevu porušil povinnost 

zdrženlivosti, kterou má jako soudce, neboť se svým projevem sám ze své iniciativy aktivně, 

otevřeně a s nadměrnou intenzitou zapojil do politické soutěže.“139 I druhým projevem pak 

podle Ústavního soudu Kydalka porušil povinnost zdrženlivosti, šlo však porušení této 

povinnosti méně závažným způsobem, protože se soudce podepsal jako „chatař“. 140 Z těchto 

důvodů Ústavní soud ústavní stížnost zamítl.   

 
135 KOPA, Martin. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? 
In: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Torun: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 123-147 ISBN 978-83-231-3945-4. 
136 Tamtéž, s. 127. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
139 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2617/15, bod 105. 
140 Tamtéž, bod 108. 



 

 

 Kopa pak k těmto argumentům zmiňuje: „Důvody, které … vedly Ústavní soud k 

zamítavému výroku, podle mě opomíjí jisté rozdíly v pojímání role soudce, které lze z 

komparativního pohledu v různých zemích spatřovat.“141 Problémem v přístupu Ústavního 

soudu ve věci Kamila Kydalky je podle Kopy totiž to, že svou argumentaci porušení povinnosti 

zdrženlivosti soudce Ústavní soud podložil v bodě 105 nálezu odkazem na bod 72 nálezu, kde 

Ústavní soud vzpomíná koncept „politické politiky“ z pera Briana Tamanaha, amerického 

profesora práva: „Projevy soudce v rámci účasti na stranické politice (ve smyslu partisan 

politics, tj. "politické politiky" (…) narušuje důvěru veřejnosti v to, že soudy a soudci budou 

spory rozhodovat podle práva, a nikoliv podle politických zájmů.“.142 Podle Martina Kopy tak 

„přístupu Ústavního soudu chybí komparativní náhled na profesně-etické povinnosti 

soudce.“143 Problém vnímá hlavně v tom, že je rozdíl mezi českými a americkými soudci v tom 

smyslu, jak nezávislými v rámci svých právních systémů jsou. Federální soudci, o kterých 

americký autor v souvislosti s konceptem „politické politiky“ píše, jsou velmi silně nezávislí, a 

to i z toho důvodu, že „Prakticky jediným ústavním omezením nezávislostí soudců podle čl. III 

(americké) Ústavy, které má Kongres vůli uplatňoval, zůstal proces jejich jmenování. Všech 

ostatních metod (úprava velikosti soudu, snížení rozpočtu soudu, „impeachment“ za špatná 

rozhodnutí) se postupně zřekl, čímž vytvořil „zvykovou“ a velmi silnou nezávislost soudců podle 

čl. III.“144 Ústavní soud v nálezu tento standard soudcovské nezávislosti používá, přičemž tento 

standard podle Kopy vyžaduje velmi silné oddělení od zbylých složek státní moci. Postavení 

soudce v České republice je ale podle něj méně nezávislé (český soudce je méně nezávislý 

například kvůli těmto faktorům: jmenovací proces, systém kárné odpovědnosti, stanovení 

maximálního věku působení v soudcovské funkci) a takový nižší standard soudcovské 

nezávislosti může hrát roli ve svobodě projevu českého soudce (a měl by být reflektován). 

 Kopa pak odkazuje na Německo jako zemi, která je nám právně bližší a k politické 

činnosti soudců se staví poměrně liberálně. Německý soudce může zastávat funkci v politické 

straně i působit v městské radě, což by v Americe možné nebylo. Následně ale Kopa zmiňuje 

také to, že mimo soudní síň se soudci musí chovat tak, aby neohrozili svoji nezávislost při 

 
141 KOPA, Martin. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? 
In: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Torun: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 128 ISBN 978-83-231-3945-4. 
142 TAMANAHA, Brian Z. The Several Meanings of "Politics" in Judicial Politics Studies: Why "Ideological 
Influence" Is Not "Partisanship". Emory Law Journal, 2012, roč. 61, č. 4, s. 759-778. (Příloha č. 3 s. 5 nálezu). 
Citováno dle: Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2617/15, bod 72. 
143 KOPA, Martin. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? 
In: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Torun: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 130 ISBN 978-83-231-3945-4. 
144 MOLITERNO, James E., PATON, Paul D. Global Issues in Legal Ethics. 2. vyd. St. Paul: West Academic 
Publishing, 2014, s. 172 ISBN 978-0314285669. Citováno dle pozn. p. č. 143. 



 

 

soudním rozhodování,145 stejně tak se podle zákona soudci ukládá, aby zůstal politicky 

neutrální, aby co nejlépe reprezentoval veřejnost146 a následně uvádí německý komentář zákona 

o soudcích, který uvádí, že „soudce porušuje princip neutrality, pouze pokud odkryje svou 

politickou aktivitu vysoce stranickým a provokativním způsobem, nebo pokud sleduje své 

politické cíle jinak než na základě podstatných argumentů“.147 

 Pohledem německého práva by se tak podle Kopy nedalo soudci Kamilu Kydalkovi 

vytýkat, že by snad nepředložil v článku věcnou argumentaci. Proti němu by však stál fakt, že 

se podepsal jako soudce a že texty mohou být považovány za „vysoce stranické“.148 Poté se 

Kopa vyjadřuje k tomu, že Ústavní soud mohl posoudit proporcionalitu zásahu do svobody 

projevu soudce a legitimní cíl takového zásahu. Tedy to, zdali Kydalka opravdu narušil důvěru 

veřejnosti v nezávislost a nestrannost soudní moci a pokud ano, tak zdali ochrana důvěry 

veřejnosti v justici odpovídá míře zásahu do jeho svobody projevu. Kopa proto argumentuje, 

že je zapotřebí zohlednit i reálný dosah projevu soudce, který byl v rámci případu velmi 

omezený (šlo o okruh, kde byly letáky distribuovány). Dále Kopa zmiňuje, že se Ústavní soud 

mohl zabývat i tím, zdali veřejnost opravdu může nabýt dojmu, že soudce nebude v jím 

projednávaných případech rozhodovat nezávisle a nestranně. Vzhledem k tomu, že Kamil 

Kydalka je trestním soudcem a jeho názory neopustily obec Mnichovice, lze uvažovat o tom, 

že projev soudce Kydalky důvěru veřejnosti v nezávislost a nestrannost nenarušuje.149 

 Komentář Martina Kopy k nálezu jsem zmínil proto, že mi kritika absence 

komparativního pohledu do právně blízké země (na rozdíl od USA) přijde oprávněná. Nicméně 

je zřejmé, že soudci jsou názorem Ústavního soudu vázáni. 

 Pro shrnutí této kapitoly tak tedy uvádím, že Ústavního soud ve svém nálezu zastává 

názor, že soudce má být ve svých politických projevech zdrženlivý. Ještě více je toto zapotřebí 

v období, kdy ze své pozice soudce může ovlivnit volbu ostatních lidí. Pro udržení důvěry 

 
145 Blíže viz KOMMERS, Donald P. Autonomy versus Accountability: The German Judiciary, in RUSSELL, Peter 
H., O’BRIEN, David M.  (eds.). Judicial Independence In The Age Of Democracy: Critical Perspectives From 
Around The World. 2001. s. 184. Citováno dle pozn. p. č. 143, s. 131. 
146 KOPA, Martin. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? 
In: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Torun: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 132 ISBN 978-83-231-3945-4. 
147 SCHMIDT-RÄNTSCH, Günther, SCHMIDT-RÄNTSCH, Jürgen. Deutscher Richtergesetz. Kommentaar. 5. 
vyd. Mnichov: C. H. Beck, 1995. s. 534-535 a s. 540-541 ISBN 978-3406383298. K tomu také viz KOMMERS, 
Donald P. Autonomy versus Accountability: The German Judiciary, in RUSSELL, Peter H., O’BRIEN, David M. 
(eds.). Judicial Independence In The Age Of Democracy: Critical Perspectives From Around The World. 
University of Virginia Press, 2001. s. 138. Citováno dle pozn. p. č. 146. 
148 KOPA, Martin. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? 
In: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Torun: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 133 ISBN 978-83-231-3945-4. 
149 Tamtéž, s. 134. 



 

 

v nezávislé a nestranné rozhodování soudce by se tak měl politických komentářů zdržet, o to 

více pak u nich nezmiňovat svou funkci. Z toho vyplývá, že pokud bychom připustili členství 

soudce v politické straně, soudce by se do politické kampaně zapojovat nemohl, nemohl by se 

k ní vyjadřovat a celkově by tak soudcova veřejná podpora politické strany z pozice byla ve 

světle výše zmíněného nálezu velmi omezená.  

 Na úplný závěr této části práce bych chtěl shrnout, že soudci by měli mít možnost stát 

se členy politických stran. Stanovy politických stran sice členy vážou povinnostmi, ty však 

v případě kolize se zákonem soudce nesmí zohledňovat, protože zákon stojí nad stanovami. 

Komunistická minulost našeho státu by po více než 30 letech po pádu režimu neměla zákonem 

takové členství zakazovat, učinit tak s ohledem na tento argument by bylo příliš zjednodušující. 

Myslím si, že se Česká republika už postavila na nohy tak pevně, že můžeme začít hledat 

způsoby, jak umožnit soudcům vykonávat právo svobodně se sdružovat v politických stranách, 

byť stále s omezeními, která se týkají například politické aktivity soudců. K tomu by mohla 

pomoci například speciální úprava stanov politických stran, která by pomohla zvýšit důvěru 

v nezávislost a nestrannost soudců jako členů politických stran. A ač se osobně nedomnívám, 

že by se těmito změnami soudci hromadně začali stávat členy politických stran, věřím, že by 

tuto možnost mít měli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Členství soudců v církvi a náboženské společnosti 
 
 Již před výběrem tématu této práce jsem se na hodinách předmětu Profesní etika 

v právní teorii a praxi zamýšlel nad tím, proč jsou členství soudců v politických stranách 

politické projevy soudců ve společnosti vnímány jako činnosti narušující nezávislost a 

nestrannost justice, přitom věřící soudce nikdo nepovažuje za potenciálně nezávislost a 

nestrannost ohrožující. Lze přitom přeci konstatovat, že náboženství je (stejně jako politická 

orientace) světonázorem, který může potenciálně ovlivnit rozhodování soudce (tomu jsem se 

ostatně věnoval v kapitole 5.2.). Členství soudce v církvi a náboženské společnosti pak 

zahrnuje nejen deklaraci náboženské víry, nýbrž také i srozumění s povinnostmi, které budou 

člena vázat. Takové povinnosti pak také mohou potenciálně zasáhnout do rozhodování soudu. 

Stejně jako v předchozí části práce (v případě členství soudců v politických stranách) se v této 

části práce převážně věnovat právě tématu členství soudce v církvi a náboženské společnosti, a 

ne náboženským projevům soudce v celé šíři, byť ty pro komplexnost části zmíním také. 

 Ač se v České republice považuje za věřící jen pětina obyvatel,150 přičemž se z toho 10, 

4 % obyvatel při Sčítání lidu 2011 přihlásilo k římskokatolické víře,151 považuji téma členství 

soudců v církvi a náboženské společnosti a jeho vliv na nezávislost a nestrannost soudce za 

přínosné, protože mi není známo, že by se některá z prací dosud touto problematikou zabývala.  

 Cílem této části pak bude zhodnotit, podobně jako jsem učinil v předchozí části u 

členství soudců v politických stranách, zdali je nezávislost a nestrannost soudců členstvím 

soudců v církvi a náboženské společnosti ohrožena. K tomu postupně rozeberu judikaturu 

ESLP, dále využiji modifikovaný test kompatibility. V souvislosti s tímto testem se pak budu 

v samostatné kapitole věnovat povinnostem členů vybraných církví a náboženských 

společností, a nakonec zmíněné poznatky vyhodnotím. 

 

7.1. Církve a náboženské společnosti 

 Nejprve si dovolím definovat pojmy církev a náboženská společnost, které budu v této 

kapitole hojně používat. Jak jsem zmínil již v úvodu předchozí části, považuji za vhodné krátce 

se pojmům věnovat, protože osobně nepředpokládám (na rozdíl od alespoň základního 

povědomí o pojmu politická strana) automatickou znalost těchto pojmů. 

 
150 Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu. [online] Český statistický úřad, Praha: 27. 2. 2014 [cit. 
14. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c-79c4-4a1b-
8494-e45e41c5da18?version=1.0. 
151 Tamtéž. 



 

 

  S těmito pojmy pracuje zákon o církvích a náboženských společnostech,152 přičemž 

mezi nimi nerozlišuje. V komentáři k tomuto zákonu se lze dočíst, že „(Z)za církve se proto 

převážně označují taková náboženská uskupení, která vycházejí z křesťanské tradice. I mezi 

samotnými církvemi ovšem panují teologické spory o význam tohoto pojmu. Ostatní 

organizovaná náboženská společenství se ve středoevropské právní i religionistické tradici 

označují jako náboženské společnosti. Volba označení je svobodnou záležitostí církve a náb. 

spol. a odrazem jejího sebepojetí. Stát do této sebereflexe nijak nezasahuje… Rozlišování mezi 

církvemi na jedné straně a náboženskými společnostmi na straně druhé je záležitostí 

religionistickou a teologickou a nemá právního významu.“153 Z toho vyplývá, že ani odborná 

veřejnost se příliš na rozlišení pojmů neshoduje. Protože v této části budu pracovat se zákonem 

o církvích a náboženských společnostech i s komentářem k němu, rozhodl jsem se pojmy 

uvádět i nadále pospolu (a nezkracovat je jako jsem to učinil u politických stran a politických 

hnutí, které nazývám v této práci pouze politickými stranami).  

 Podle § 3 písm. a) zmíněného zákona je církev a náboženská společnost dobrovolným 

společenstvím osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a 

projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, 

a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.  

 Církve a náboženské společnosti přitom zákon dělí na náboženské společnosti a církve, 

registrované náboženské společnosti a církve (ty, které získaly právní subjektivitu registrací 

podle tohoto zákona) a registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštních práv (podle § 7 zákona, tedy například konat obřady, při nichž 

jsou uzavírány církevní sňatky, zachovávat povinnost mlčenlivosti v souvislosti s výkonem 

zpovědního tajemství apod.).154 Toto rozdělení zmiňuji z toho důvodu, že pojem registrovaných 

církví a náboženských společností budu zmíním i dále. 

   

7.2. Právo sdružovat se v církvích a náboženských společnostech 

 Na úvod této kapitoly si dovolím připomenout znění § 80 odst. 4 ZOS, podle kterého je 

soudce povinen si při své činnosti mimo výkon funkce soudce a při výkonu svých politických 

práv počínat tak, aby tato činnost neohrožovala a nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné a 

 
152 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů. 
153 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2011, s. 42 ISBN 978-807-2018-734. 
154 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2011, s. 43 ISBN 978-807-2018-734. 



 

 

spravedlivé rozhodování soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce nebo mu 

nebránila v řádném výkonu funkce. Toto ustanovení je přitom důležité pro hodnocení členství 

soudců v církvi a náboženské společnosti, stejně jako tomu bylo u členství soudců v politických 

stranách. 

 Současná právní úprava umožňuje všem občanům (včetně soudců) rozhodnout se 

projevit svou politickou orientaci a náboženské vyznání tak, že se stanou členy v politické 

straně, církvi a náboženské společnosti.  V obou případech jde o dobrovolné členství v rámci 

svobodného sdružování, nicméně aplikovatelná zákonná ustanovení se pro obě liší. 

 Sdružování v politických stranách je upraveno na základě čl. 20 odst. 2 LZPS a je úzce 

spojeno se svobodou projevu podle čl. 17 LZPS. „Sdružovací právo je (proto) třeba vnímat 

jako jednu z institucionálních záruk svobody projevu, kdy smyslem sdružení je organizačně 

umožnit vytvoření organizačních struktur pro vyjadřování a prosazování názorů a zájmu jeho 

členů a stoupenců.“155 Právo sdružování v církvích a náboženských společnostech je pak 

„aspektem svobody projevovat své náboženské vyznání podle ustanovení čl. 16 odst. 1 a 2 LZPS, 

jenž je ve vztahu speciality k obecné ochraně svobody sdružovací podle čl. 20 odst. 1 LZPS.“156 

Tento pohled na svobodu svobodné sdružování v církvích a náboženských společnostech ve 

vztahu ke svobodě projevu náboženského vyznání sdílí například i ESLP ve své judikatuře.157  

 I přesto, že zákonodárce zařadil čl. 16 o svobodném projevování náboženství nebo víry 

do prvního oddílu první hlavy LZPS, tedy mezi základní lidská práva a svobody a čl. 17 

(obecnou svobodu projevu) do oddílu druhého upravujícího politická práva, tkví podle 

komentářové literatury význam v rozdílných ustanoveních pouze v tom, že čl. 16 LZPS je „lex 

specialis k ustanovení o svobodě projevu obsažené v čl. 17.“158 Ač lze polemizovat o tom, zdali 

zákonodárce nechtěl zařazením svobody projevu náboženství nebo víry do prvního oddílu tuto 

svobodu posílit (oproti obecné svobodě projevu), i vzhledem k tomu, že obě ustanovení počítají 

s možností omezení těchto svobod (v odst. 4), jde v tomto ohledu podle mého názoru o 

ustanovení srovnatelná.  

 Ač se v některých ohledech členství soudců v politických stranách s členstvím soudců 

v církvích a náboženských společnostech shoduje, existují zde rozdíly, které ovlivňují 

hodnocení obou členství a potenciální ohrožení nezávislosti a nestrannosti soudců. 

 
155 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 476 ISBN: 978-80-7357-750-6.  
156 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2011, s. 43 ISBN 978-807-2018-734. 
157 Rozsudek ESLP ze dne 13. 12. 2001, č. 45701/99. 
158 PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Praha: Linde. 1999, s. 171, ISBN: 
8072011707.  



 

 

 Prvním velkým rozdílem je posuzování čl. 16 ve spojení s čl. 20 odst. 1 LZPS, který je 

zapotřebí od čl. 17 ve spojení s čl. 20 odst. 2 LZPS odlišit. Čl. 44 LZPS totiž umožňuje soudcům 

omezit pouze právo sdružovat se v politických stranách a hnutích. Pro obecné právo sdružovat 

se podle čl. 20 odst. 1 takové omezení neplatí, a proto ze zákonného hlediska nenáleží 

zákonodárci prostor pro obecné omezení této svobody pro soudcovskou profesi. Omezení by 

tak přicházelo v úvahu pouze podle obecného ustanovení v čl. 20 odst. 3, což je omezení možné 

jen v případech stanovených zákonem, jestliže je to v demokratické společnosti nezbytné pro 

bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným 

činům, nebo pro ochranu práv a svobod druhých. 

 Další podstatný rozdíl, který v souvislosti s členstvím soudců v politických stranách a 

v náboženských společnostech vnímám, je ten, že členství soudců v politických stranách 

jakožto potenciální faktor ohrožující nezávislost (a nestrannost) soudce se týká klasického 

principu dělby moci podle Ch. L. Montesquieho, kdežto členství soudců v církvích 

a náboženských společnostech jakožto faktor potenciálně ohrožující nezávislost (a nestrannost) 

soudce se netýká klasického principu dělby moci, ale zásady autonomie státu a církve. „Zásada 

autonomie církví a náboženských společností spočívá především v tom, že stát do činnosti církví 

a náboženských společností nesmí zasahovat, a pokud se aktivita církví omezí na vnitřní 

záležitosti (zejména na vnitřní členění), není principiálně možno tato opatření přezkoumávat 

před státními soudy.“159 Tato zásada (společně se zásadou konfesní neutrality církve, ze které 

zásada autonomie státu a církve vyplývá)160 je vyjádřena například v rámci čl. 16 odst. 2 LZPS, 

podle kterého „(C)církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují 

své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na 

státních orgánech.“ či podle čl. 2 odst. 1 LZPS, podle kterého se Česká republika nesmí vázat 

na výlučnou ideologii a náboženství. Jedná se tedy o ustanovení zakotvující sekularizaci státu.  

 Dalším ustanovením, které blíže specifikuje autonomii státu a církve je § 4 odst. 1 až 3 

zákona o církvích a náboženských společnostech. Odstavec jedna stanovuje, že „(C)církev a 

náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje 

o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k 

tomu určených institucí.“, nadále toto ustanovení uvádí, že „(S)stát, kraje a obce nemohou 

 
159 ŠIMÁČKOVÁ K. Ideologická neutralita státu a postavení církví v České republice. [online] 
svobodavyznani.cz, 25. 4. 2008 [cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.svobodavyznani.czP?p=7. Stejně se 
k tomuto vyjadřuje komentářová literatura v: WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, 
POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 403, 
ISBN: 978-80-7357-750-6. 
160 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2010, s. 55 ISBN 978-80-7400-362-2. 



 

 

provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost.“ Touto triádou měl přitom podle 

komentářové literatury zákonodárce nejspíše na mysli „veškeré orgány veřejné moci“, tedy i 

soudy.161 A nakonec v tomto ustanovení stojí, že: „(C)církve a náboženské společnosti spravují 

své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a 

zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech.“ 

 Považuji za vhodné zde poukázat na významový rozdíl mezi pojmem nezávislosti 

soudců v této části a pojmem nezávislost soudců v části týkající se členství soudců v politických 

stranách. Jak jsem uvedl již v kapitole 2.2. této práce, nezávislostí soudců se v právní nauce 

myslí především nezávislost na zbylých složkách státní moci v rámci dělby moci. V posuzování 

členství soudce v církvi a náboženské společnosti se však jedná o nezávislost soudce na 

církvích a náboženských společnostech, a tedy o nezávislost založenou na zásadě autonomie 

státu a církve. Stále však platí definice pojmu nezávislost zmíněná v odkazované kapitole, a 

tedy, že nezávislost soudce je nezávislostí na všech vlivech, zásazích, nátlacích, výhružkách a 

zájmech 

 Význam pojmu nestrannosti jakožto procesní zásady vztahu soudce k projednávání 

konkrétního případu zůstává stejný tak, jak byl definován v části 3.2.  

 V souvislostí s těmito dvěma pojmy chci nadále zmínit, že osobně vnímám poměrně 

důležitý rozdíl mezi porušením nezávislosti a nestrannosti soudce z důvodu jeho členství 

v politické straně oproti případu jejich porušení z důvodu soudcova členství v církvi a 

náboženské společnosti. Ten také podle mého názoru může být důvodem, proč porušení 

nezávislosti a nestrannosti soudce v souvislosti s členstvím v církvi či náboženské společnosti 

není tématem, které by společnost trápilo. 

 Rozdíl podle mě tkví v tom, že soudce porušením nezávislosti a nestrannosti 

rozhodnutím ve prospěch politické strany (či např. některého z členů strany) jejímž je členem, 

podporuje subjekt, který má (či v budoucnu může mít – pokud dosud strana není zastoupena 

v Parlamentu ČR) vliv na všechny občany České republiky, a to prostřednictvím zákonodárné 

iniciativy a následného hlasování o zákonech.  

 Porušení nezávislosti a nestrannosti v souvislosti s členstvím v církvi a náboženské 

společnosti podle mého názoru intenzity takového zásahu nedosahuje. Porušení zásady 

autonomie státu a církve porušením nezávislosti a nestrannosti soudce vede spíše k „přelití“ 

náboženství do jinak světského rozhodování soudu. V případě posílení postavení církve či 

náboženské společnosti na základě rozhodnutí, kdy soudce nerozhodoval nezávisle a nestranně, 

 
161 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2011, s. 58 ISBN 978-807-2018-734. 



 

 

by sice tento subjekt mohl zasahovat šířeji do záležitostí ovlivňující i stát (pro příklad lze zmínit 

majetkové poměry církve v souvislosti s církevními restitucemi), nicméně posílením postavení 

církve či náboženské společnosti lze mluvit o potenciální možnosti ovlivnění života všech osob 

v České republice spíše jen teoreticky (byť lze například uvažovat o tom, že by porušením 

nezávislosti či nestrannosti mohla být upevněna pozice jedné z církví či náboženských 

společností na úkor jiných). Je také vhodné zohlednit fakt, že rozhodování soudce s ohledem 

na jeho náboženské ideály nemusí být automaticky v rozporu s právem.162 Jsou to však excesy 

soudců, kdy náboženský názor v rozhodování spíše převažuje nad právem, kdy je třeba mít se 

na pozoru. 

 Na konec této úvahy ale uvádím, že ač může být zásah do nezávislosti a nestrannosti 

soudce v souvislosti s členstvím soudce v církvi a náboženské společnosti považován za méně 

závažný než v případě členství v politické straně, je třeba mít na paměti, že jakýkoliv zásah do 

rozhodovací pravomoci soudů je nežádoucí. 

 Nadále je k posouzení členství v církvi a náboženské společnosti vhodné připomenout, 

že toto členství nezakazuje žádný ze zákonných předpisů (a ani se takový zákaz nechystá), 

k tomuto členství se přímo nevyjadřují ani etické kodexy. Nicméně je to právě profesní etika, 

která je rozhodujícím faktorem, který by měl soudce využít k sebereflexi v případě, kdy by jeho 

členství v církvi či náboženské společnosti (či případně silná náboženská víra) mohly ovlivnit 

důvěru veřejnosti v rozhodování soudce, a tedy vzbudit pochybnosti o jeho nezávislosti či 

nestrannosti.   

 

7.3. Judikatura ESLP  

 Stejně jako v případu členství soudců v politických stranách, není ani pro jejich členství 

v církvích a náboženských společnostech jiného vodítka než judikatury ESLP.  

 Případ Pitkevich v. Russia.163 se netýká přímo samotného členství soudce v církvi či 

náboženské společnosti, ale náboženské aktivity soudce v rámci tohoto členství. Vzhledem 

k tomu, že se v České republice zákon, judikatura a ani etický kodex náboženským aktivitám 

soudcům nevěnují, je pro soudce tento případ možným vodítkem.  

 V tomto případě je stěžovatelkou soudkyně, která působila na okresním soudu a zároveň 

byla členkou v církvi Living Faith Church. Soudkyně byla na základě kárného řízení zbavena 

funkce soudce z důvodu poškození reputace profese soudce a narušení autority soudnictví podle 

 
162 Například je velmi pravděpodobné, že se křesťanské ideály, jakožto silná historická součást naší země, 
promítly kromě každodenního života i do právní úpravy.  
163 Rozhodnutí ESLP ze dne 8. 2. 2001, č. 47936/99. 



 

 

zákona o soudcích, také za jednání v rozporu s ústavně zakotvenou svobodou svědomí, 

v rozporu se zákonem o sdružování v církvích a náboženských společnostech a v rozporu 

kodexem soudce. Vše z toho důvodu, že zneužila svou pozici k vykonávání náboženských 

aktivit církve, jejíž členem byla, a to například tím, že se jí podařilo přesvědčit několik osob 

pracujících na okresním soudu ke členství v této církvi, a stejně tak i některé účastníky soudních 

řízení, ve kterých rozhodovala. Také bylo prokázáno, že se neúspěšně pokusila získat do řad 

církve i další osoby, veřejně se modlila během soudních řízení a slibovala některým účastníkům 

řízení, že jejich případ pro ně dopadne příznivě, pokud se k církvi přidají.  

 Stěžovatelka nebyla úspěšná ani u Nejvyššího soudu, který znovu konstatoval, že 

vnášela svým jednáním pochybnosti v nezávislé a nestranné rozhodování soudu.  Stěžovatelka 

se s ohledem na pozbytí funkce soudce domáhala u ESLP ochrany svých práv podle čl. 6 odst. 

1 EÚLP. Podle ní proces kárného řízení mimo jiné postrádal nestrannost, protože osoby, které 

o kárném postihu rozhodovaly, byly mimo jiné ovlivněny médii, politikou a jinými soudci, a 

také z toho důvodu, že v případě, že nařčení byla pravdivá, měla se daná věc rozhodovat u 

trestního soudu jako zneužití úřední moci, kde by se o věci rozhodlo. Dále také namítala 

porušení článků 9, 10 a 14 EÚLP, tedy svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 

svobody projevu a zákazu diskriminace. ESLP tuto stížnost zamítl jako neopodstatněnou.  

 V odůvodnění ESLP uvedl, že v kompetenci soudu není přezkoumávat platnost 

skutkových zjištění Nejvyššího soudu. Soud dále zmínil, že stěžovatelce nebylo bráněno 

účastnit se aktivit církve, byť byla soudkyní, a proto nemohla být svoboda náboženského 

vyznání porušena a stěžovatelka nebyla diskriminována. Soud navíc zdůraznil, že právo na 

svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání a svoboda projevu jsou omezitelné na 

základě zákona v případě, že jsou tato omezení nezbytná v demokratické společnosti (pozn.: 

soud zde pracoval se zněním čl. 9 a 10 EÚLP). Možnost zbavení soudce jeho funkce přitom 

byla v tomto smyslu zakotvená v ruských zákonech, tedy nelze na tomto jednání shledat cokoliv 

nezákonného. Podle soudu pak byl kárný postih zbavení funkce soudce dostatečně odůvodněný. 

Z těchto důvodů do práv stěžovatelky nebylo nezákonně zasaženo a zhodnocení jednání 

soudkyně ze strany kárného soudu bylo v souladu se EÚLP. 

 ESLP se tedy nezabýval samotnou otázkou náboženské aktivity soudce a jejího 

narušování nezávislosti a nestrannosti, nicméně přiblížil, kdy je kárný postih zbavení funkce 

soudce v souvislosti se soudcovými náboženskými projevy v souladu s EÚLP. Zapotřebí je 

především právní základ, podle kterého lze soudce za porušení nezávislosti a nestrannosti 

v souvislostí se svou náboženskou aktivitou funkce soudce zbavit, dále musí být toto rozhodnutí 

zbavit soudce funkce dostatečně odůvodněno. 



 

 

 Dále si dovolím zmínit dva případy týkající se svobodného zednářství, byť jako takové 

odmítá nálepku náboženství. Zednáři však věří v „nejvyšší bytost“, či také „Velikého Stavitele 

Vesmíru“ a skládají slib na některou z posvátných knih (Bible, Korán apod.),164 proto je 

svobodné zednářství podle mého názoru možné s náboženstvím srovnat, tedy východiska těchto 

případu vztáhnout i na členství soudců v církvích a náboženských společnostech. 

 V případu Salaman v. United Kingdom.165 Stěžovatel byl zesnulým stanoven za 

vykonavatele závěti a zároveň i obmyšleným. Na základě této závěti měl stěžovatel zdědit 

velkou část majetku zesnulého, který byl zároveň svobodným zednářem. Zesnulý však také 

zanechal kodicil, kterým závět zrušil, a tak všechen majetek připadl podle zákona bratrovi 

zesnulého, který byl podle stěžovatele (podle konverzace, kterou údajně zesnulý se 

stěžovatelem vedl) také svobodným zednářem. Soud si vyžádal informaci o členství bratra 

zesnulého u organizace United Grand Lodge of England zastřešující svobodné zednáře v Anglii 

a Walesu, která však o jeho členství žádný záznam neměla. Dva svědci, které bratr zesnulého 

soudu k výpovědi o kodicilu navrhl, byli také svobodnými zednáři. Stěžovatel se následně 

dozvěděl, že dva soudci rozhodující v této věci, tedy Lord Millet, soudce Court of Appeal of 

England a Roger Kaye, soudce High Court of England and Wales, jsou také svobodnými 

zednáři a v době, kdy byla daná věc projednávána, o této skutečnosti nemohl vědět, a proto ji 

nemohl namítat.  

 Stěžovatel podal stížnost k ESLP na porušení čl. 6 odst. 1 EÚLP, a přesněji tedy, že: 

„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho 

občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti 

němu.“ ESLP pak posuzoval, zdali byla členstvím soudců ve společenství svobodných zednářů 

důvodem ke konstatování porušení objektivní nestrannosti. Tedy zdali soudce mohl tímto 

členstvím vznést pochybnosti o své nestrannosti a zdali tyto pochybnosti mohou být objektivně 

odůvodněné.  

 Soud zmínil, že není prokázáno, že bratr zesnulého byl svobodným zednářem (a tedy 

chybí i důkaz, že soudci rozhodující v této věci věděli, že jde o svobodného zednáře, proto zde 

není ani důvod pro porušení nestrannosti ve vztahu k němu). Stejně tak nebyl předložen žádný 

důkaz toho, že by soudcovo členství ve společenství svobodných zednářů mělo být pro danou 

věc důležité. Proto zde nebyl nalezen žádný objektivní prvek, který by znamenal ohrožení 

 
164 Otázky a odpovědi. [online] Veliká lóže České republiky, 2016 [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné z: 
http://www.vlcr.cz/uvod/otazky-a-odpovedi/. 
165 Rozsudek ESLP ze dne 15. 6. 2000, č. 43505/98. 



 

 

nestrannosti. Podle soudu tedy fakt, že zesnulý a dva svědci byli svobodnými zednáři, 

nezakládá střet zájmů, kvůli kterému by soudce měl přiznat své vlastní členství ve společenství 

svobodných zednářů a v případu nerozhodovat.   

 To, zdali by nestrannost byla porušena ve chvíli, kdy by stranou sporu byl soudcův 

známý (také svobodný zednář) či by šlo o záležitost týkající se přímo svobodných zednářů, by 

podle soudu záleželo na konkrétních okolnostech případu. Soud tedy konstatoval, že v tomto 

případě právo na nestranný soud nebylo porušeno.   

 Dalším případem, který se znovu týká svobodného zednářství, je případ Maestri v. 

Italy.166 V něm vystupoval jako stěžovatel soudce – svobodný zednář, který se domáhal ochrany 

podle článku 11 EÚLP, který zaručuje svobodu shromažďování a sdružování. Soudce byl za 

své členství disciplinární sekcí italské národní rady soudnictví (Consiglio Superiore della 

Magistratura) shledán vinným ze spáchání provinění a byla mu udělena důtka za porušení 

nezávislosti a nestrannosti. Členství soudce přitom bylo posuzováno ve světle událostí v Itálii 

od roku 1982, kdy bylo zednářství spojováno s mafií, organizovaným zločinem, a navíc se 

objevila i taková skupina zednářů, která usilovala o převzetí kontroly nad veřejnými orgány a 

o zničení demokratických institucí.  

 Národní rada soudnictví toto odůvodňovala směrnicemi, které vydala v letech 1990 a 

1993, ve kterých byl zmíněn podstatný konflikt mezi zednářstvím a funkcí soudce, a to 

v kontextu vývoje společenských událostí. Rozpor byl přitom shledán v „neslučitelnosti 

zednářského a soudního slibu, hierarchického vztahu mezi zednáři, „odmítání“ státní 

spravedlnosti se zednářskou „spravedlností“ a nakonec v povaze neoddělitelného pouta mezi 

zednáři, a to i v případech osob, které požádali o opuštění této organizace.“167 Kárné opatření 

bylo proto uloženo i v souvislosti s ignorací těchto směrnic stěžovatelem.  

 Soudce ve své stížnosti u ESLP zmiňoval například i to, že důtka měla vliv na jeho 

kariéru. Kvůli ní byl označen za nevhodného uchazeče na pozici soudce vyššího soudu, stejně 

tak soudcovská rada prohlásila, že neposkytne posudek na soudcovu nezávislost v souvislosti 

s jeho povýšením na předsedu okresního soudu.  

 ESLP přitom neřešil přímo otázku členství soudce ve společenství svobodných zednářů 

a jeho vliv na nezávislost a nestrannost soudce, ale svůj rozsudek vydal s ohledem na to, zdali 

soudce mohl předvídat kárné řízení na základě směrnic v kombinaci s právní úpravou. 

Vzhledem k tomu, že toto podle soudu vyplývalo až ze směrnice přijaté v červenci 1993 (soudci 

byla důtka udělena v listopadu 1993, tudíž předtím jej zavazovala pouze směrnice z roku 1990), 

 
166 Rozsudek ESLP ze dne 17. 2. 2004, č. 39748/98. 
167 Tamtéž. bod 13 rozsudku. 



 

 

nebyl zde podle ESLP základ pro kárné stíhání soudce. Proto byl kárným postihem soudce 

porušen čl. 11 EÚLP.  

 K této otázce se vyjádřilo 5 disentujících soudců včetně slovenské soudkyně Viery 

Strážnické. Podle nich i první směrnice (společně s další legislativou) nepochybně 

neslučitelnost členství soudce ve společenství svobodných zednářů v Itálii zahrnovala a soudce 

měl vyčíst, že mu hrozí v případě členství kárný postih.  

 Tento případ mi připadá zajímavý hlavně v tom ohledu, že národní soudcovská rada 

(podle většinového názoru ESLP alespoň pro období po listopadu 1993) jasně stanovila, že 

funkce soudce je inkompatibilní s členstvím soudce ve společenství svobodných zednářů. Lze 

tedy odvodit, že i povaha daného světonázoru v určitém časovém období na konkrétním území 

může hrát svou roli i v posuzování vlivu členství v některé z církví či náboženských společností 

na nezávislost a nestrannost soudce. 

 

7.4. Modifikovaný test kompatibility 

 Vzhledem k absenci odborné literatury k posouzení vlivu členství soudců v církvi a 

náboženské společnosti na nezávislost a nestrannost soudců jsem se rozhodl (stejně jako 

v předešlé části) využít pro bližší zkoumání tohoto členství test kompatibility z publikace 

Martina Kopy.168 Ten přitom pozměním tak, aby zkoumanou otázkou nebylo členství soudců 

v politických stranách, nýbrž členství soudců v církvích a náboženských společnostech 

 Byť jsem si vědom, že test kompatibility ve zmíněné publikaci byl vytvořen specificky 

ve vztahu k principu dělby moci, považuji jej za přínosný minimálně jako osnovu pro 

systematický rozbor specifik vyplývajících z členství soudce v církvi a náboženské společnosti. 

Modifikace tohoto testu pak spočívá právě v záměně principu dělby moci za zásadu autonomie 

státu a církve.  

 Modifikovaný test kompatibility tedy zní takto: 

Funkce soudce je kompatibilní s členstvím v církvi či náboženské společnosti, pokud: 

1) členství soudce v církvi či náboženské společnosti není v konfliktu s funkcí soudce, 

2) toto členství nevzbuzuje pochybnosti o naplňování zásady autonomie státu a církve,  

3) toto členství nevzbuzuje pochybnosti o porušení povinnosti soudce zdržet se všeho, co 

by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, 

nestranné a spravedlivé rozhodování soudů 

 
168 KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde a.s., 2012. s, 
56 ISBN 978-807-2018-734.   



 

 

4) a toto členství nevzbuzuje pochybnosti porušení zákazu další výdělečné činnosti. 

 V prvním bodě testu lze stejně jako v případě členství soudců v politických stranách 

konstatovat, že ani členství soudců v církvi či náboženské společnosti není podle zákona 

s funkcí soudce inkompatibilní. Pokud bychom k neslučitelnosti funkce s členstvím došli, bylo 

by možné tak učinit pouze na základě kárného řízení. 

 V druhém bodu modifikovaného testu kompatibility je nutné zabývat se pochybnostmi 

o naplněné zásady autonomie státu a církve. Je vhodné zmínit, že stejně jako u principu dělby 

moci, není oddělení státu a církve absolutní. 

 Provázanost mezi státem a církví z právního hlediska lze popsat na systému „dvojího 

práva“, který lze podle mého názoru označit za jeden z prostředků (a zároveň důsledků) zásady 

autonomie státu církve. Vztah těchto „dvou práv“ trefně shrnul pro Bulletin Advokacie Ronald 

Němec na příkladu kanonického práva,169 avšak stejný závěr platí i pro jiné církve a náboženské 

společnosti. Autor článku uvádí, že: „Kanonické právo není právem, které by zasahovalo do 

platného práva České republiky, naopak platné právo ČR zasahuje do práva kanonického. 

Pokud však dochází ke vzniku právního vztahu, kde figuruje církev, mající vlastní zákonodárství 

a soudnictví, pak je nezbytné znát i zákonodárství dané církve, aby jednání bylo platné a 

dovolené pro všechny zúčastněné strany.“170  

 Tento názor sdílí i Ústavní soud, který ve svém nálezu zmínil následující: „Není sporu 

o tom, že církve a náboženské společnosti existují nezávisle na státním útvaru, neodvozují svoji 

moc od moci státní a že církevní právo není součástí práva státu. Podle čl. 2 odst. 1 Listiny se 

stát nesmí vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Z toho vyplývá, že stát 

musí být oddělen od konkrétních náboženských vyznání.“171   

 Vzhledem k tomu, že za splnění podmínek je registrovaným církvím a náboženským 

společnostem umožněno vykonávat některé úkony s vlivem v sekulárním státě (církevní 

obřady, zakládání církevních právnických osob apod.), jsou tyto systémy místy propojené a 

působí na sebe. Stát přitom na základě čl. 16 odst. 2 LZPS přiděluje církvím a náboženským 

společnostem vyšší suverenitu, než jakou mají ostatní sdružení osob.172 Z tohoto pohledu je 

 
169 Právo Římskokatolické církve, tedy právo Svatého stolce, v jehož čele stojí papež. 
170 NĚMEC, Ronald. Vztah kanonického práva a práva české republiky. [online] Bulletin advokacie. 29. 3. 2017, 
[cit. 3. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vztah-kanonickeho-prava-a-prava-ceske-
republiky. 
171 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. IV ÚS 34/06, část III. Bod 8. 
172 Viz srovnání komentářové literatury k čl. 16 odst. 4 a čl. 20 odst. 4 LZPS: WAGNEROVÁ, Eliška, 
ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 410-416; 489-491, ISBN: 978-80-7357-750-6. 
 



 

 

podle mého názoru nežádoucí, aby víra, na které je církev nebo náboženská společnost 

postavená, či její cíle, prosakovaly do rozhodnutí státních soudů. 

 Dovolím si znovu i zde připomenout, že oproti argumentaci v bodu 2 testu kompatibility 

v souvislosti s členstvím soudců v politických stranách nelze hovořit o církvích a náboženských 

společnostech jako o společenstvích osob, jejichž hlavním cílem je (jako u politických stran) 

zisk podílu na veřejné moci. I z posledně citovaného nálezu Ústavního soudu vyplývá, že 

zásada autonomie státu a církve má zajistit dosažení svobody náboženského vyznání, kdežto 

princip dělby moci i se svým systémem brzd a protivah má držet rovnováhu mezi mocí 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

 Abych mohl zhodnotit vliv členství soudce v církvi a náboženské společnosti obdobně 

jako v předchozí části, budu se v následující kapitole věnovat povinnostem, kterými jsou 

členové církví a náboženských společností vázáni. Toto členství totiž zcela logickou úvahou 

potenciálně naplňování zásady autonomie státu a církve narušuje. Povinnosti, které takové 

členství obsahuje, totiž mohou zasahovat do rozhodovací pravomoci soudu, a to především 

v souvislosti s případy, kdy má soudce při řešení konkrétní věci prostor pro vlastní interpretaci 

zákona. Nemusí tak do rozhodnutí vstupovat jen světonázor, který církev či náboženská strana 

nese, ale také jednotlivé povinnosti vyplývající z členství soudce v těchto subjektech. 

 Třetí bod testu kompatibility se týká povinnosti soudce zachovávat důstojnost 

soudcovské funkce a nesmí si počínat tak, aby ohrožoval důvěru v nezávislé, nestranné a 

spravedlivé rozhodování soudů. Stejně jako bod 2 se i tento bod z velké části týká povinností 

vztahujícím se k členství soudce v církvi a náboženské společnosti. Mimo výkon funkce tak 

soudce stále nemůže zcela odhlédnout od pravidel chování, které v tomto případě stanovuje 

ZOS v § 80. Je zřejmé, že soudce výkonem svých povinností může důvěru v nezávislé, 

nestranné a spravedlivé rozhodnutí soudu i v důstojnost funkce soudce narušit. Ostatně tento 

závěr lze konstatovat téměř o jakémkoliv jiném členství, které své členy zavazuje dodržovat 

určité povinnosti. Proto je důležité zaměřit se právě na obsah povinností jednotlivých církví a 

náboženských povinností, což učiním v následující kapitole. 

 Ke čtvrtému bodu a tedy tomu, zdali v souvislosti s členstvím soudce v církvi a 

náboženské společnosti existuje pochybnost o dodržení zákazu další výdělečné činnosti lze 

uvést pouze to, že samotné členství v takových společenstvích majetkový prospěch soudci 

zpravidla přinášet nebude (naopak, stejně jako s členstvím v politické straně, mohou být i 

s tímto členstvím spojené členské poplatky). V rámci církve a náboženské společnosti však 

soudci nemohou zastávat funkce. Ty totiž bývají placené a takovou funkci by soudce měl 

odmítnout ve světle znění § 85 ZOS. 



 

 

7.5. Povinnosti členů církví a náboženských společností 

 V této kapitole se budu věnovat povinnostem, které členům církví a náboženských 

společnosti ukládají základní dokumenty. Nebudu se tedy zabývat povinnostmi těch, kteří 

zastávají v rámci církve či náboženské společnosti funkci (stejně jako jsem se funkcionářům 

nevěnoval u politických stran). K tomuto účelu si přitom vyberu čtyři církve a jednu 

náboženskou společnost, které mají podle výsledků sčítání lidu z roku 2011173 mezi obyvateli 

České republiky největší zastoupení. Zde si však dovolím konstatovat, že údaje ze sčítání lidu 

budou v současné době s velkou pravděpodobností odlišné, navíc je vysoce pravděpodobné, že 

ne všichni se v rámci sčítání lidu ke své církvi či náboženské společnosti přihlásili. Přesto však 

lze předpokládat, že tato vybraná společenství se i dnes vyskytují mezi těmi, které mají nejvíce 

příznivců. 

 Rád bych také čtenáře upozornil na skutečnost, že ač jsem se v této části snažil velmi 

zodpovědně přistupovat k rešerši ohledně předpisů jednotlivých církví a náboženských 

společností, výklad jednotlivých ustanovení zmíněných dále bude jen výkladem gramatickým 

a logickým. Dovoluji se tak čtenářům zdatnějším ve výkladu těchto nábožensky orientovaných 

dokumentů omluvit za případné nedokonalosti v mém výkladu a věřím, že případné nedostatky 

nezasáhnou závěry, které na základě těchto dokumentů učiním na konci této části. 

 Nejvíce příznivců, a to 10,4% obyvatel České republiky, se hlásí k Římskokatolické 

církvi. Dokumentem, který v jejím rámci stanovuje práva a povinnosti členů, je Kodex 

kanonického práva174 („CIC“).  

 Před samotným zkoumáním členských povinností považuji za důležité zmínit, kdo je 

podle CIC členem této církve. Již v kánonu 1 CIC je uvedeno, že CIC zavazuje „pouze členy 

církve latinského obřadu“, tedy katolíky. V kombinaci s tímto ustanovením je vhodné zmínit i 

kánon 11 CIC, který stanovuje, že „(Z)zákony ryze církevní zavazují osoby pokřtěné v katolické 

církvi nebo do ní přijaté, které mají dostatečné užívání rozumu a které – pokud právo výslovně 

nestanoví jinak – dovršily sedmý rok svého věku.“ Kánon 96 pak dále stanovuje, že: „(K)křtem 

se člověk stává členem Kristovy církve a stává se v ní osobou s povinnostmi a právy, která 

přísluší křesťanům podle jejich postavení, pokud jsou v církevním společenství175 a pokud tomu 

nebrání zákonný trest.“ Z tohoto lze tedy odvodit, že členy církve jsou všichni, kdo byli v rámci 

 
173 Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu. [online] Český statistický úřad, Praha: 27. 2. 2014, s. 5 
[cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c-79c4-
4a1b-8494-e45e41c5da18?version=1.0. 
174 Kodex kanonického práva – Codex Iuris Canonici. [online] Praha: Zvon, 1993 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: 
http://www.farnostzebrak.cz/dokumenty/cic(1983cz).pdf, kán. 208 až 231. 
175tamtéž; kán. 205: Plně jsou zde na zemi ve společenství katolické církve ti pokřtění, kteří jsou ve viditelném 
společenství s Kristem spojeni poutem vyznání víry, svátostí a církevního řízení. 



 

 

Římskokatolické církve pokřtěni, jsou v církevním společenství a dosáhli alespoň sedmi let 

věku. 

 Práva a povinnosti všech křesťanů jsou upraveny v kánonech 208-223 CIC. Těmi jsou 

podle CIC všichni, kteří byli pokřtěni. Jedinou povinností, kterou shledávám jako potenciálně 

ohrožující nezávislost a nestrannost soudce, je obsažena v kánonu 209 § 1., podle kterého jsou 

křesťané povinni i ve svém vnějším jednání vždy zachovávat společenství s církví. Mezi 

dalšími povinnostmi lze najít například přispívání na potřeby církve či podporování chudých. 

 Druhou nejrozšířenější církví v České republice je Českobratrská církev evangelická, 

ke které se při sčítání lidu přihlásilo 0,5 %. Ta členství osob upravuje v Řádu členství 

v církvi.176 Podle čl. 1 se členem stává ten, kdo byl pokřtěn v některém ze sboru evangelické 

církve, či v jiné církvi vyznávající Otce, Syna i Ducha svatého, a který byl přijat a evidován 

jako člen některého farního sboru. Povinnosti členů církve jsou přitom stanoveny v čl. 3 Řádu 

a § 2 Církevního zřízení.177 Tyto povinnosti vzhledem ke své obecné povaze však podle mého 

názoru potenciálně s funkcí soudce nekolidují. Jedná se například o povinnost čtení Písma 

svatého a vychovávání dětí ve víře. 

 Třetí nejvíce zastoupenou církví v České republice je Církev československá husitská, 

ke které se v roce 2011 přihlásilo 0,4% obyvatel. Podle čl. 4 Ústavy Církve československé 

husitské178 je příslušnost k církvi nazývána členstvím v církvi a toto členství se nabývá křtem 

či jejich přijetím (v případě, že osoba byla pokřtěná v jiné církvi). Povinnosti členů jsou 

vyjmenovány v čl. 4 odst. 3 Ústavy, vzhledem k jejich obecnosti podle mého však nejde o 

povinnosti, které by potenciálně narušovaly nezávislost a nestrannost soudce. Znovu se jedná 

například o povinnost čtení Písma a poskytování pravidelných příspěvků. 

 Čtvrtou nejrozšířenější církví podle sčítání obyvatel v roce 2011 je Pravoslavná církev 

v českých zemích s 0,2% obyvatel. Ve své Ústavě179 v čl. 1 bod 3. je pak vymezeno, že členy 

církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazání svatým myrem anebo s ní kanonicky sjednocení. 

V tomto ani jiném dokumentu jsem však nenalezl žádné členské povinnosti. 

 Jako poslední zde uvedu Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi, která se těší 

podle sčítání obyvatel v roce 2011 přízni 0,1% obyvatel. Podle písm. l) Základního dokumentu 

 
176 Řád členství v církvi [online]. Evangnet.cz, 2019 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/rcc.html. 
177 Církevní zřízení. [online] Evangnet.cz, 2019 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html#P2. 
178 Ústava Církve československé husitské. [online] Cch.cz, 2008 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://www.ccsh.cz/dokumenty/2232-518-ustava_2008_web.pdf. 
179 Ústava Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. [online] pp-eparchie.cz, 1999 [cit. 14. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://www.pp-eparchie.cz/ustava-pravoslavne-cirkve/. 



 

 

Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi180 se stává členem každá osoba, která byla 

v souladu s biblickými zásadami pokřtěna. Křest je upraven v 16. lekci publikace „Co od nás 

bůh vyžaduje“,181 kde je v bodu 2 stanoveno, že „(K)křest je tedy jenom pro lidi, kteří již dosáhli 

takového věku, aby se mohli sami rozhodnout, že budou sloužit Bohu.“  

 Náboženská společnost pak stanovuje dále ve svých dokumentech i členské povinnosti. 

Jediná, která je podle mého názoru potenciálně problematická, je povinnost vydávat svědectví 

jiným lidem.182  

 V souvislosti s výše zmíněnými povinnostmi členů vybraných církví a náboženských 

společností se nejdříve budu věnovat posouzení povahy těchto členství. Oproti členství 

v politických stranách lze totiž pozorovat určité rozdíly.  

 Ve všech těchto společenstvích je stanoveno, že osoba musí být křtěná. Křest, jak je 

známo, lze však provést již u novorozeného dítěte, a tedy takový křest neznačí vůli dané osoby 

vázat se povinnostmi (a přijmout práva) dané církve či náboženské společnosti. Proto lze spíše 

za jednání srovnatelné s členstvím v politické straně považovat křest v pozdějším věku – pokud 

není potřeba pro členství učinit ještě nějaký další úkon (jako je například evidence člena 

v některém farním sboru v Českobratrské církvi evangelické, která je podmínkou takového 

členství). Například u Římskokatolické církve pak vázání povinnostmi u křtěných osob záleží 

na tom, zdali jsou „ve společenství s církví“. Pokud se tedy od víry odvrátí, již je povinnosti 

nezavazují. Toto poněkud fluidní členství považuji za faktor, který v očích veřejnosti může 

budit oproti členství soudců v politické straně poměrně menší pochybnosti o narušení či 

ohrožení nezávislého, nestranného a spravedlivého rozhodnutí soudu. 

 Vzhledem k jednotlivým povinnostem, které jsem v této podkapitole uvedl, jsem 

označil za potenciálně ohrožující důvěru v nezávislost a nestrannost soudců pouze dvě. 

 V Římskokatolické církvi jde o povinnost křesťanů ve svém vnějším jednání vždy 

zachovávat společenství s církví. Pokud bychom nad touto povinností přemýšleli doslovně, 

mohli bychom dojít k závěru, že i světský soudce by měl být při své činnosti (jako jeho „vnějším 

jednání“) vždy jednat v souladu s vírou a církevními pravidly. Tedy v případech, které soudci 

dávají prostor k interpretaci, by mohl být soudce potenciálně víry a pravidly ovlivněn.  

 
180 Základní dokument náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. [online] mkcr.cz, 2016 [cit. 14. 4. 2020]. 
Dostupné z: 
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/zobraz_dokument.aspx?id_subj=1027&typ=1&id_typ_dok=1&plati_od
=2016-11-23%2000:00:00.000. 
181 16. lekce, Rozhodněte se, že budete sloužit bohu. [online] wol.jw.org, 2001 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101996056. 
182 15. lekce, Pomáhejme druhým činit Boží vůli. [online] wol.jw.org, 2001 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: 
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101996055. 



 

 

 Je však třeba zdůraznit, že soudce je ve své funkci stále vázán pouze zákonem. 

Rozhodování světských soudů je navíc záležitost náležející ryze do kompetence státu, a proto 

je možné tuto členskou povinnost vykládat jako povinnost vztahující se na jednání soudce jako 

člena Římskokatolické církve ve všech situacích kromě výkonu funkce soudce (tedy o 

povinnost vztahující se na osobní život soudce). Pak soudce váže povinnost zdržet se všeho, co 

by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a 

spravedlivé rozhodování soudů. A to by bylo nutné znovu posuzovat v konkrétních případech 

jednání soudce. Vzhledem k povaze zmíněných členských pravidel by se muselo však podle 

mého názoru jednat až o extrémní projev jinak neextrémních povinností (tedy například veřejné 

hlásání nadřazenosti víry nad zákonem). Stejně jako u členství soudců v politické straně je tak 

podle mého názoru nutné konstatovat, že zákon převládá nad členskými povinnostmi. Navíc 

zmíněná povinnost, podle které má člen jednat v souladu s církevními pravidly, nedosahuje 

podle mého názoru takové intenzity potenciální možnosti ohrožení jako například v části o 

politických stranách vzpomínaná povinnost řídit se stanovami, stranickými dokumenty a 

rozhodnutími, a to i z toho důvodu, že církevní pravidla jsou v tomto případě svou povahou 

stálá, neměnná, a spíše tak nehrozí jejich změna, která by svou povahou mohla ohrozit 

nezávislost a nestrannost soudce.  

 Další členskou povinností potenciálně zasahující do nezávislosti a nestrannosti soudce 

je podle mého názoru vydávání svědectví jiným lidem, které zavazuje členy Náboženské 

společnosti Svědkové Jehovovi. Pokud bychom znovu brali tuto povinnost velmi doslovně, 

mohli bychom předpokládat šíření víry svědků Jehovových i v rámci soudního řízení. Stejně 

jako u povinnosti Římskokatolické církve zmíněné výše si však osobně myslím, že se tato 

povinnost vztahuje ryze na osobní život soudce. 

 Vzhledem k faktickému provedení vydávání svědectví členy Náboženské společnosti 

svědkové Jehovovi lze uvažovat o možném ohrožení či narušení důvěry v nezávislé, nestranné 

a spravedlivé rozhodování soudů i důstojnosti funkce soudce i v případě, pokud soudce 

svědectví šíří i ve svém volném čase.  Vzhledem k tomu, že výkon této povinnosti může 

variovat od rozdávání letáků na veřejných prostranstvích až po přímé kontaktování osob jak 

telefonicky, tak u domovních dveří, je možné uvažovat o tom, že takové náboženské aktivity 

spojené s členstvím soudce v Náboženské společnosti svědkové Jehovovi by mohlo potenciálně 

narušovat důstojnost soudcovské funkce či ohrožovat důvěru v nezávislé, nestranné a 

spravedlivé rozhodování soudů. Jednalo by se tak znovu nejspíše o velmi ojedinělé, extrémní 

případy. 

 



 

 

7.6. Zhodnocení členství soudce v církvi a náboženské společnosti 

 Jak jsem zmínil již v kapitole 7.2., členství soudců v církvi a náboženské společnosti je 

založeno na ustanovení čl. 20 odst. 1 LZPS, které (na rozdíl od členství soudců v politických 

stranách z odst. 2 totožného paragrafu) není pro soudce zákonem omezitelné podle čl. 44 LZPS. 

Výkon svobody sdružování v církvích a náboženských společnostech lze pak omezit pouze 

obecně na základě zákona pro vymezené důvody. Jedním z hlavních rozdílů této části tak je, že 

členství soudců v církvi a náboženské společnosti požívá oproti členství soudců v politické 

straně větší ochrany. 

 Důležitou změnou oproti předchozí části této práce bylo také to, že členství soudce 

v politické straně jako okolnost potenciálně narušující nezávislost se týká převážně principu 

dělby moci. Členství soudce v církvi a náboženské společnosti je faktorem potenciálně 

ohrožujícím nezávislost založeným na zásadě autonomie státu a církve. Porušení této zásady 

pak podle mého mínění oproti porušení dělby moci nemá tak závažné důsledky, a proto je podle 

mého názoru členství soudců v politických stranách potenciálně více ohrožující skutečností pro 

demokratický právní stát než členství soudce v církvi a náboženské společnosti, nic to však 

nemění na tom, že nezávislé a nestranné rozhodování soudů by mělo být zajištěno ve všech 

ohledech, tedy nemělo by do něj zasahovat ani členství soudce v církvi či náboženské 

společnosti. 

 V kapitole 7.3. jsem pak zmínil judikaturu ESLP, která se členství soudců v církvích a 

náboženských společnostech věnuje. Tyto případy především poukázaly na to, že členství 

soudce v církvi a náboženské společnosti může být důvodem vyloučení soudce pro podjatost, 

avšak je třeba zkoumat okolnosti daného případu (a to jako u každé jin aktivity soudce 

potenciálně odůvodňující námitku podjatosti na základě subjektivního a objektivního testu 

nestrannosti). Další ze zmíněných případů poukázal na to, že v posuzování členství soudců 

v církvi či náboženské společnosti může hrát roli i aktuální situace v zemi a povaha, jakou daná 

církev či náboženská společnost zastává. Třetí a poslední zmíněný případ pak zmiňoval členství 

soudkyně, která svou náboženskou aktivitou (i v soudní síni) narušila nezávislost a nestrannost 

soudu a byla zbavena funkce soudce. Pokud je takový kárný postih stanoven zákonem a je 

dostatečně odůvodněn, je v souladu s EÚLP. 

 V kapitole 7.4. jsem se věnoval modifikovanému testu kompatibility. V tom jsem 

dospěl k závěru, že stejně jako u členství soudců v politických stranách, je vhodné se zaměřit 

na členské povinnosti jednotlivých církví a náboženských společností. A to z toho důvodu, že 

tyto povinnosti mohou budit pochybnosti o zachování nezávislosti a nestrannosti soudce. 



 

 

 Tyto povinnosti jsem pak zmínil v kapitole 7.5. V těchto se ukázalo, že ač členové 

povinnosti spojené s členstvím v církvích a náboženských společnostech zpravidla mají, nelze 

říct, že důvodně ohrožují nezávislost a nestrannost soudce jako je tomu u členských povinností 

politických stran. Navíc jsem tyto povinnosti ohrožující nezávislost a nestrannost objevil pouze 

u dvou z pěti zmíněných církví.  

 V souvislosti se zkoumanými církvemi a náboženskými společnostmi lze zmínit i 

výzkum Ivy Haptfleischové183 zahrnující otázky zaslané soudcům ohledně chování soudců 

mimo výkon funkce.  

 Byť autorka obeslala s dotazy všechny soudy v České republice, vrátilo se jí pouze 36 

odpovědí. I přesto, že nejde o reprezentativní vzorek, pro tuto práci je stále zajímavá otázka č. 

13,184 ve které měli dotazovaní soudci zhodnotit, zdali by měl soudce/soudkyně obdržet kárný 

postih v případě, že „Soudce/soudkyně je aktivním členem náboženské společnosti Svědci 

Jehovovi.“ Naprostá většina soudců uvedla, že nejde o kárné provinění. Jeden z těchto soudců 

by udělil členovi náboženské společnosti důtku, další by ho zbavil předsednictví senátu. 

Nicméně v připomínkách k této otázce se objevovalo i to, že „obtěžování občanů na ulici a 

návštěvy v domácnosti s brožurami by mohlo být na hraně a bylo by potřeba zjistit, jestli to 

veřejnost vnímá jako narušení důstojnosti soudce.“185 

 Ke zkoumání členských povinností bych rád dodal, že jsem zkoumal pouze omezený 

počet církví a náboženských společností, soudce ale může být i členem církve či náboženské 

společnosti, která může být „antisystémová“ a například se přímo zasazovat o zničení 

demokratického zřízení státu (podobně, jako některé skupiny zednářů v případě Maestri v. 

Italy). Potom by samozřejmě členství soudce v takové straně důvěru v nezávislost a nestrannost 

soudu ohrožovalo. Proto je důležité sledovat pravou povahu církve. K tomuto se vyjadřoval i 

ESLP, podle kterého má stát možnost posoudit, zda církev či náboženská společnost 

nepřestavují nebezpečí pro demokratickou společnost186 a zda je deklarované učení skutečné, 

nebo jde jen o zástěrku.187 

 Zcela nakonec této části bych tak rád konstatoval, že členství soudce v církvi 

potenciálně může ohrožovat nezávislost a nestrannost soudce. Nezávislost především 

v souvislosti s některými členskými povinnostmi, ale také samotným světonázorem, který 

 
183 HAUPTFLEISCHOVÁ, Iva. Chování a jednání soudce „mimo talár“ jako kárné provinění z pohledu 
samotných soudců., Časopis pro právní vědu a praxi, č. 3 (2015) s. 290 až 301.  
184 Tamtéž s. 296. 
185 Tamtéž. 
186 Rozhodnutí ESLP ze dne 3. 3. 2009, č. 20984/05. 
187 Rozsudek ESLP ze dne 13. 2. 2003, č. 41340/98, 41342/98. 



 

 

v sobě církev či náboženská společnost nese (viz kapitola 5.2. o průzkumu vlivu náboženství 

na rozhodování v oblasti práv homosexuálů). Nestrannost pak může být porušována především 

v řízeních, která jejichž předmětem je rozhodování o záležitostech související s církví či 

náboženskou společností, jejímž je soudce členem, případně v případě, kdy jsou někteří 

účastníci řízení či jiné osoby zúčastněné v řízení členy stejné církve a náboženské společnosti, 

jako je soudce. Je možné tedy říct, že potenciálně toto členství ohrožuje nezávislost a 

nestrannost více než jiná dobrovolná členství (nepolitické a nenáboženské povahy), protože 

církve a náboženské společnosti mají ve společnosti své výsadní postavení a jsou odděleny od 

státu (stejně jako politické strany). Je proto vhodné být obezřetný, pokud soudcovy projevy 

budou vybočovat z normy, kterou by mělo být rozhodování na základě principů nezávislosti a 

nestrannosti, nicméně není třeba samotné členství soudců v církvích a náboženských 

společnostech považovat za okolnost ohrožující nezávislost a nestrannost soudce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Závěr 
 

 V rámci této diplomové práce jsem se zaměřil na vliv členství soudců v politických 

stranách a vliv členství soudců v církvích a náboženských společnostech na instituty 

nezávislosti a nestrannosti jako základních principů soudnictví.  

 Za tématem práce přitom stojí jednoduchá myšlenka. Obě tato členství jsou postavená 

na světonázoru – jednou je to politická orientace, v druhém případě jde o náboženskou víru – a 

oba tyto světonázory mohou potenciálně ovlivnit nezávislost a nestrannost rozhodování soudce. 

Sdružování soudců v politických stranách, církvích a náboženských společností je pak formou 

projevu těchto světonázorů.  

 Zákaz členství soudců obecných soudů v politických stranách je přitom v současné době 

součástí novely zákona o soudech a soudcích. Hlavním argumentem proti členství soudců 

v politických stranách je potenciální narušení principu dělby moci. Politické strany se zasazují 

o moc ve státě a povinují své členy k dodržování stanov, jiných interních dokumentů a 

rozhodnutí, plnění programu strany aj. Pokud pak soudce členem této strany je, narušují tyto 

povinnosti potenciálně nezávislost a nestrannost soudce. Dalším argumentem je také naše 

komunistická minulost. I více než 30 let po revoluci odůvodňuje zákonné omezení členství 

soudců v politických stranách, byť tento zákaz dosud platil pouze pro soudce Ústavního soudu. 

 Stanovy politických stran přitom nemohou soudce vázat při rozhodování, protože při 

výkonu své činnosti jsou soudci vázáni pouze zákonem. Mimo funkci si pak soudci mají počínat 

tak, aby nenarušovali důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. 

Vzhledem k obecnosti tohoto pravidla chování tak musí každý soudce zhodnotit, zdali jeho 

členství v politických stranách důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování 

ohrožuje či narušuje. Důvěru mohou v tomto případě potenciálně narušit právě i stanovy 

politické strany a členské povinnosti. Zákaz členství soudců v politických stranách důvěru 

v soudnictví ale nezvýší. 

 Proto jsem došel k závěru, že je vhodné namísto zákazu tohoto členství důvěru posílit 

úpravou speciálních ustanovení o členství soudců v politických stranách. Stanovy by tak 

výslovně upravovaly, že členské povinnosti, interní předpisy a rozhodnutí soudce nezavazují, 

pokud (byť potenciálně) odporují zákonu, což by mohlo pomoci eliminovat nedůvěru 

v rozhodování soudce jako člena politické strany. Byť se tento krok zdá být pouhou formalitou, 

považuji ho za důležitý právě i z důvodu komunistické minulosti, která může v některých 

občanech České republiky stále rezonovat. Díky tomu by tak byla zachována svoboda 

sdružování v politických stranách, byť s omezenou politickou aktivitou. 



 

 

 Členství soudců v náboženské společnosti je na rozdíl od členství soudců v politické 

straně založeno na zásadě autonomie státu a církve. Ač si myslím, že porušení klasické dělby 

moci může vést k závažnějšímu zásahu do práv jednotlivců (a to z důvodu prolínání do moci 

zákonodárné, která má potenciál ovlivňovat zákony životy všech občanů), je nežádoucí i 

prolínání náboženské víry do rozhodování světských soudů. Rozdílem tohoto členství je pak 

dále jeho úprava v rámci LZPS, protože svobodu sdružování v církvích a náboženských 

společnostech nelze soudcům zákonem omezit, jako to LZPS umožňuje u práva na sdružování 

v politických stranách. Členství v církvích a náboženských společnostech tak požívá širší 

ochrany.  

 Stejně jako pro část o členství soudců v politických stranách je soudce při výkonu 

funkce vázán pouze zákonem a mimo výkon funkce je to zase zachování důvěry v nezávislé, 

nestranné a spravedlivé rozhodování soudce, které je třeba zohledňovat. Proto jsem se i zde 

věnoval členským povinnostem stanovených několika vybranými církvemi a náboženskou 

společností. Ty však podle mého názoru s ohledem na jejich obecnou povahu důvěru 

v nezávislé a nestranné rozhodování soudce spíše ohrozit nemohou. Navíc jsem tyto povinnosti 

potenciálně ohrožující nezávislost a nestrannost objevil jen u dvou z pěti zkoumaných subjektů. 

Proto je možné uzavřít, že náboženství jako světonázor má sice potenciál ovlivnit rozhodování 

soudce i zasahovat do nezávislosti a nestrannosti, ale členství jako takové a priori pochybnosti 

nebudí, byť je třeba přihlédnout k tomu, jak soudce svou náboženskou víru projevuje. 

 Doufám, že jsem na stránkách této diplomové práce pomohl čtenáři nahlédnout do 

problematiky vlivu členství soudce politické straně a členství soudce v církvi a náboženské 

společnosti na nezávislost a nestrannost. Věřím také, že její závěry budou moct sloužit 

k diskusi, ať již například ve vztahu k připravované novele ZOS, nebo k o podobnostech, 

odlišnostech a reálných dopadech obou dvou členství.  
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10. Přílohy 
 

10.1. Seznam zkratek 
 
ČR – Česká republika 

LZPS – Listina základních práv a svobod 

ZÚS – Zákon o ústavním soudu 

ZOS – Zákon o soudech a soudcích 

EÚLP – Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

ESD – Evropský soudní dvůr 

MPOPP – Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 

10.2.  Název práce v anglickém jazyce 
 
 Independence and Impartiality of Judges: Political Party, Church and Religious Society 

Membership. 

 

10.3. Abstrakt 

 V předkládané diplomové práci autor analyzuje možný vliv členství soudců 

v politických stranách a členství v církvích a náboženských společnostech na jejich nezávislost 

a nestrannost. Na jedné straně stojí politický názor, jehož projevy jsou u soudců v České 

republice značně omezovány, chystaná novela zákona o soudech a soudcích pak navíc počítá 

se zakotvením zákazu členství soudců obecných soudů v politických stranách. Na druhé straně 

stojí náboženský názor a členství soudce v církvi a náboženské společnosti, které v očích 

veřejnosti pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců spíše nebudí. Proto se je autor 

rozhodl zkoumat dohromady a vzájemně je srovnávat. Samotná práce je rozdělena do osmi 

částí, které se dělí na kapitoly a podkapitoly. Systém práce je nastaven tak, aby byl čtenář 

nejprve seznámen se základními pojmy – nezávislost a nestrannost soudců. Následně se autor 

věnuje pravidlům profesní etiky, které slouží k udržení nezávislosti a nestrannosti. Dále autor 

v práci zkoumá i vliv politické orientace a náboženské víry na rozhodovací činnost soudců. 

Politická orientace a náboženská víra jsou pak v rámci svobody projevu uskutečňovány 

členstvím soudců v politických stranách, v církvích a náboženských společnostech. V části 

týkající se členství soudců v politických stranách autor klade důraz i na zmíněnou novelu 



 

 

zákona o soudech a soudcích a zhodnocení předložené argumentace zákonodárce. Autor pak 

dochází k závěru, že členství soudců v politických stranách by zákonem být zakázáno nemělo, 

protože by mělo převážit právo na svobodné sdružování soudců v politických stranách. Členství 

v církvích a náboženských společnostech vzhledem k téměř absentujícím povinnostem u pěti 

zkoumaných církví a náboženských společností pochybnosti o ohrožení nezávislosti a 

nestrannosti soudců pak spíše nevzbuzuje. 

 

10.4. Abstract 
 In the presented thesis the author analyses the possible influence of the membership of 

judges in political parties, churches, and religious societies, on independence and impartiality. 

On one side, there stands a political orientation and expression of political opinions, which is 

quite significantly repressed in the Czech Republic for all the judges. On top, the draft of the 

amendment of the Courts and Judges Act presently discussed in the Parliament includes a 

prohibition of membership of judges in political parties. On the other side, there stands a 

religious belief and a membership of a judge in a church and in a religious society that does 

not raise nearly any doubts about judges' independence and impartiality. That is why the 

author has decided to analyze both of the memberships together in the presented thesis and 

compare them to each other. The thesis itself is systematically written in eight parts which are 

divided into chapters and subchapters. In the beginning, the reader is introduced to the basic 

terms – independence and impartiality of judges. Then the author continues presenting rules 

of judicial ethics that aim to upheld independence and impartiality. Consequently, the author 

analyses the influence of political orientation and religious belief on judges' decision making. 

Generally speaking, political orientation and religious belief can be manifested as part of 

freedom of expression by becoming a member of political parties, churches, and religious 

societies. In the part concerning political parties, the author also emphasizes the mentioned 

amendment of the Courts and Judges Act and the arguments presented by the legislation. The 

author concludes that the membership of judges in political parties should not be forbidden. In 

connection to nearly absent membership rules in five examined churches and religious 

societies, the membership in these subjects rather does not raise doubts about a breach of 

independence and impartiality of judges. 
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