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ÚVOD 

 

Česko a Slovensko. Dve krajiny, ktoré spája výnimočná história ale i kultúrna, hodnotová 

a geografická blízkosť. Dva samostatné štáty, ktorých novodobý samostatný  vznik nastal 

v rovnaký okamih. Pri zrode ich inštitúcií na ochranu ústavnosti, majú obe krajiny spoločný 

významný odrazový bod, a tým je Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. 

Aj napriek veľmi krátkej existencii tejto inštitúcie, dal práve tento súd základ pre budúce 

moderné ústavné súdy Česka aj Slovenska, a to nielen po stránke organizačnej a procesnej, ale 

predovšetkým základ hodnotový. 

Ústavný súd predstavuje pre tieto krajiny kľúčovú  inštitúciu pri formovaní charakteru  

právneho štátu v 90. rokoch 20.storočia.  Význam a postavenie jednotlivých sudcov ústavného 

súdu tomu zodpovedá. Ich rola je silná - charakteristická preskúmavaním ústavnosti, 

konečnosťou ich verdiktu, ale aj špecifickou možnosťou vyjadrenia odlišného stanoviska. 

Na ústavných súdoch ovplyvňujú a dotvárajú právo jednotlivci, a to často po pomerne dlhé 

obdobie. Práve na ústavných súdoch je premietanie sudcovských hodnôt a záujmov do plnenia 

svojich úloh nezanedbateľné. Preto je dôležité zaujímať sa o to, ako chápu svoju rolu, čo 

vnímajú ako postupy lege artis, či ako komunikujú, vystupujú. V tom všetkom zohráva rolu to, 

aké osobnosti vlastne sú. Ak pripustíme, že právo nemá vždy jednoznačný výklad, je teda 

sudcovské rozhodovanie ovplyvňované charakteristikami toho, kto rozhoduje. Sledovať 

môžeme napríklad z akého pomeru sudcovia pochádzajú, pomer mužov a žien na ústavných 

súdoch, zaradenie do určitej príjmovej skupiny, či vnímanie prestíže sudcovského povolania.  

Zloženie sudcovského zboru prirodzene nie je reprezentatívne v tom zmysle, že by odrážalo 

zloženie spoločnosti. Je potom ale otázkou, či rozhodovacie činnosti neodrážajú záujmy 

a hodnoty spoločenských skupín z ktorých pochádzajú. Výrazne nereprezentatívne súdnictvo 

môže podkopávať dôveru v súdne inštitúcie, najmä ak existujú náznaky diskriminácie, sexizmu 

či rasizmu. Rozmanitá životná skúsenosť prispieva k lepšiemu rozhodovaniu. Ako uvádza 

britská profesorka Erika Rackley „Once we accept that who the judge is matters, then it matters 

who our judges are.“ 1 

 
1 „Ak priznávame, že nám záleží na tom kto je sudca, potom by nám malo záležať aj na tom,  kým sú naši 

sudcovia.“ In: RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: 

Routledge, 2012. ISBN 978041563001. 
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V práci sa budem venovať mimoprávnym vplyvom na rozhodovanie ústavných súdov v dvoch 

republikách, a s tým súvisiaci význam rozmanitosti v obsadzovaní ústavných súdov. Ani jedna 

z týchto krajín nemá silnú skúsenosť s hodnotením činnosti ústavných sudcov. Ústavné súdy sú 

v našich krajinách verejnosti vzdialené, ich činnosť a význam pre politický systém si len 

zriedkakedy široká verejnosť uvedomuje.  Samotné osoby sudcov sú väčšine verejnosti 

absolútne neznáme. Napriek tomu môžeme práve v súčasnosti pozorovať určité pozitívne 

tendencie a už aj v súdnictve na európskom kontinente vidíme pomalú premenu v zažitom 

obraze sudca – úradníka. Pozitívny jav väčšieho záujmu o osoby sudcov ústavného súdu 

môžeme v malom pozorovať aj v československom prostredí. V posledných rokoch k tomuto 

prispeli aj nové publikácie, ktoré v českom právnickom prostredí na tému osobnosti ústavných 

sudcov, či vplyvy na rozhodovanie ústavných sudcov vznikli. Výskum v oblasti ústavných 

súdov prebieha v zásade iba na pôde právnických fakúlt v Prahe a v Brne. Práve tieto 

publikácie2 z posledných rokov ma motivovali k napísaniu tejto práce.  

Ciele práce, definícia výskumných otázok 

Cieľom diplomovej práce bude na základe existujúcej literatúry, niektorých významných 

rozhodnutí ústavných súdov Slovenskej a Českej republiky a na základe zahraničných 

empirických výskumov, ale aj nových empirických výskumov v Českej republike zistiť, aké sú 

relevantné mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej 

a Slovenskej republike a aký je ich reálny význam v procese rozhodovania.  

Existujúca právna úprava v oboch skúmaných krajinách stanovuje štandardy, ktoré by mali 

zabezpečiť taký výber sudcov ústavných súdov, ktorý by mal v čo najvyššej možnej miere 

garantovať sudcovskú nezávislosť pri plnení ich funkcie. Ďalej sa budem zaoberať tým, ako 

mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavného súdu zohľadňujú jednotliví aktéri 

v procese výberu sudcov ústavného súdu. 

Ďalším dôležitým bodom práce bude zistiť, či v týchto krajinách je dbané na to, aby ústavné 

súdy mali reprezentatívne obsadený ústavný súd, ktorí by mohol viesť nielen k lepšiemu 

rozhodovaniu, ale aj k  zvýšeniu dôveryhodnosti v súdnictvo.  

V závere diplomovej práce porovnám dlhodobé tendencie v oblasti obsadzovania ústavných 

súdov v skúmaných republikách navzájom. 

 
2 publikácie z pera Jana Kysely, Jana Chmela, Huberta Smekala, Jaroslava Benáka. 
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V súvislosti s určením cieľu práce je možné vymedziť výskumné otázky takto: Aké sú 

najdôležitejšie mimoprávne, osobnostné aspekty, ktoré na rozhodovanie ústavných sudcov 

v československom prostredí vplývajú? Ako ich reflektujú aktéri výberu sudcov ústavných 

súdov? Je dôležitá rozmanitosť v zložení ústavných súdov? Aký je dôraz na rozmanitosť 

v českom a slovenskom obsadzovaní ústavných súdov? 

Systematika a metodika práce 

Diplomová práca sa systematicky člení na štyri hlavné kapitoly. Prvá z nich vymedzuje ústavné 

súdnictvo, jeho význam a postavenie v politickom systéme. Delí sa na tri podkapitoly, z ktorých 

je významné predovšetkým vymedzenie významu a sily postavenia každého jednotlivého sudcu 

na ústavných súdoch v Slovenskej a Českej republike. 

Druhá kapitola predstavuje jednotlivé mimoprávne vplyvy, ktoré sa objavujú pri rozhodovaní 

sudcov ústavných súdov. Nejde o vyčerpávajúci prehľad jednotlivých aspektov, ale 

o vymedzenie najdôležitejších aspektov, ktoré sú pre naše právne prostredie charakteristické. 

V tejto kapitole tiež ilustrujem s pomocou viacerých zahraničných výskumov význam a možný 

dopad jednotlivých aspektov na samotné rozhodovanie. 

Ďalšie dve kapitoly sú venované rozboru jednotlivých skúmaných krajín a to vždy s uvedením 

historického vývoja ústavného súdnictva v krajine a sociopolitického kontextu výberu sudcov 

ústavného súdu. Ďalej v procese výberu sudcov ústavného súdu identifikujem miesta, kde je 

priestor na mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov a uvediem príklady z praxe. V týchto 

dvoch kapitolách uvediem tiež to, aký je stav rozmanitosti v zložení jednotlivých ústavných 

súdov a priblížim ktoré mimoprávne aspekty sú pre jednotlivú krajinu významné viac než iné. 

Záverom bude zhodnotený stav medzi Slovenskou a Českou republikou navzájom.  

K metodike práce uvádzam, že v prvej kapitole je dominantná metóda deskripcie, pretože v nej 

charakterizuje ústavné súdnictvo, ústavný súd a postavenie sudcu ústavného súdu a základ 

objektívneho práva Slovenskej a Českej republiky. V ďalších kapitolách sú využívané 

predovšetkým analyticko-syntetické poznávacie postupy pri identifikovaní jednotlivých 

mimoprávnych aspektov a odvodzovaní záverov ohľadne stavu rozmanitosti v obsadzovaní 

ústavných súdov. Metódou generalizácie je možné v ďalších častiach práce vztiahnuť určité 

zistené poznatky zo zahraničných výskumov na československé prostredie tam, kde je to možné 

a tiež použiť mnohé výskumné zistenia o českom ústavnom súdnictve na slovenské ústavné 

súdnictvo tam, kde poznatky o slovenských reáliách chýbajú. Komparáciou určím zhody 
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a rozdiely medzi zistenými  poznatkami o diverzite v obsadzovaní ústavných súdov na 

Slovensku a v Česku. 

1. ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO 

1.1. Pojem ústavné súdnictvo 

V Českej aj Slovenskej republike náleží zákonodarná moc Parlamentu, ale nie je však 

neobmedzená. Ústavný poriadok ju limituje a to hlavne požiadavkami na deľbu moci, 

demokratické hodnoty a ochranu ľudských práv a slobôd. Strážcom a garantom týchto hodnôt 

je ústavný súd, a to primárne kontrolou ústavnosti zákonov. Ústavné súdnictvo predstavuje teda 

činnosť, ktorej ústredným cieľom je kontrola a ochrana ústavnosti. 

Kontrola a ochrana ústavnosti je širší pojem, ktorý v sebe zahŕňa ochranu ústavy formálnej, ale 

i materiálnej, a to predovšetkým skúmaním ústavnej konformity právnych predpisov. Kontrola 

ústavnosti môže byť vykonávaná súdnym ale aj nesúdnym orgánom, kedy je kontrola zverená 

parlamentu, či inému orgánu. V Európe prevažuje model, v ktorom je táto kontrola zverená 

súdnemu orgánu. 

Rozlišujeme dve základné koncepcie ústavného súdnictva: difúzne ústavné súdnictvo 

a špecializované ústavné súdnictvo. Prvý zo zmienených je typický pre krajiny 

angloamerického právneho systému a je často nazývaný ako Judicial Review, alebo americký 

model ústavného súdnictva. Jeho podstata tkvie v decentralizácii. Súlad právnych predpisov 

s ústavou sú oprávnené preskúmavať všetky súdy. Oproti tomu stojí model špecializovaného 

ústavného súdnictva a jeho znakom je centralizácia. Ten zakladá právomoc preskúmavať 

ústavnosť zákonov len špecializovanému súdu, vo väčšine krajín označovanému ako tzv. 

ústavný súd. Poznáme aj krajiny, kde existuje sústava takto špecializovaných súdov 

(Nemecko), ale vo väčšine európskych krajín je táto právomoc koncentrovaná len v jednom 

súdnom orgáne. V takom prípade je rozhodovanie o ústavnosti v rukách pomerne malého počtu 

sudcov a rola každého z nich je preto obrovská. Práve tento významný fakt bude predmetom 

skúmania v ďalších častiach tejto práce.  

Mnoho autorov uvádza, že po prijatí ústavy a jej zaradení do ústavného poriadku je až 

vytvorením ústavného súdnictva s adekvátnou právomocou zavŕšený vývoj smerom k 

ústavnému štátu.3 

 
3 CIBULKA, Ľubor a kolektív. Štátoveda. Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788081687334. str. 235 
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Ústavné súdy vznikali ruka v ruke s vznikom prvých písaných ústav a prvých moderných 

demokratických štátov ako jedna z najdôležitejších atribútov právneho demokratického štátu.  

Zo šesť tisíc ročnej existencie štátneho usporiadania spoločnosti4 existuje ústavné súdnictvo len 

približne dvesto rokov, ak budeme za počiatok ústavného súdnictva považovať rozhodnutie 

Najvyššieho súdu USA vo veci Marbury vs Madison z roku 1803. Ak by sme vznik  počítali od 

roku 1920, kedy sa ústavné súdy prvýkrát objavili v československej a v rakúskej ústave, pôjde 

len o sto rokov. Nemali by sme zabudnúť na fakt, že prvý československý súd, bol jedným z 

prvých v európskom priestore aj keď jeho činnosť mnoho stôp v histórii nezanechala.5 

Skutočný rozvoj európskeho ústavného súdnictva nastáva až po skončení druhej svetovej vojny 

a nevyhol sa ani štátom strednej a východnej Európy. Pre toto obdobie je charakteristická aj 

akási démonizácia exekutívy založená na prezumpcii toho, že v totalitných štátoch práve 

absencia skutočnej deľby moci je zodpovedná za udržiavanie nedemokratického režimu.6 S 

expanziou súdnej moci teda prichádza aj vytváranie ústavných súdov v Európe.7 Pre 

československé ústavné právo je najdôležitejším základom teoretický koncept ochrany 

ústavnosti Viedenskej právne teoretickej školy a osobnosť Hansa Kelsena.8  

1.2. Postavenie ústavného súdu  

Rola ústavných súdov býva veľakrát podceňovaná a laická verejnosť si ju často skutočne 

uvedomí len keď sa objaví mediálne zaujímavý nález. Avšak v našich geografických končinách 

– krajinách Vyšehradskej skupiny, sa práve ústavné súdy aj za tú relatívne krátku dobu ich 

existencie ukázali ako veľmi funkčná poistka demokracie a ochrany ľudských práv. 

Samozrejme nemôžu hrať v obrane právneho štátu všespásnu rolu.9 Právnická verejnosť v 

Českej i Slovenskej republike naopak dobre pozná mnoho rozhodnutí z oblasti preskúmavania 

ústavnosti zákonov, ktorými ústavné súdy výrazne ovplyvnili spoločenské i politické 

 
4 CARNEIRO, Robert L. A. Theory of the Origin of the State. Studies in Social Theory No 3. Menlo Park, CA: 

Institute for Humane Studies, 1977. str. 3 
5  RYCHETSKÝ, Pavel. Politici mezi paragrafy [podcast online]. Praha: info.cz, 2022. Dostupné z: 

https://www.info.cz/podcasty/paragrafy/rychetsky-podcast  
6 MAJERČÁK, Tomáš. (ed.) Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni [online]. Košice: UPJŠ, 2016. 

Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/17625/05_SlobodaPrejavu.pdf  
7 CHMEL, Jan. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

539-5. str. 21 
8 Ústavní soud [online]. Historie ústavního soudnictví. Brno, 2022. Dostupné z: https://www.usoud.cz/historie-

ustavniho-soudnictvi 
9 BLAUBERGER, Michael a R. Daniel KELEMEN. Can courts rescue national democracy? Judicial 

safeguards against democratic backsliding in the EU. Journal of European Public Policy, 2017. s. 321–336. 

https://www.info.cz/podcasty/paragrafy/rychetsky-podcast
https://www.upjs.sk/public/media/17625/05_SlobodaPrejavu.pdf
https://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi
https://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi
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prostredie.  Takisto dôležitú úlohu majú ústavné súdy pri tvorbe judikatúry v oblasti ústavných 

sťažností.10 

Základom toho, aké postavenie má konkrétny súd v sústave orgánov určitého štátu, je formálne 

vymedzenie postavenia, pôsobnosti a právomoci súdu, ktoré upravujú príslušné vnútroštátne 

zákony. Jednotlivo sa k tejto úprave v kontexte slovenského a českého ústavného súdu 

dostaneme v kapitole 3. a 4.  

Pre postavenie ústavných súdov je ďalší dôležitý pojem nezávislosť. V obecnom a širokom 

poňatí nezávislosti, ako nezávislosti inštitucionálnej ale aj nezávislosti samotného 

rozhodovania, je však absolútna nezávislosť len nedosiahnuteľný ideál. Podľa Jana Chmela sú 

ústavné súdy ovplyvňované množstvom vonkajších vplyvov a najviac z nich pochádza z 

politického prostredia vládnej väčšiny, ktorá má k tomu nemálo pák a nástrojov.11 Vplyv na to, 

aké majú ústavné súdy  faktické postavenie má ale aj to, aké návrhy sa k nim reálne dostanú. 

To záleží nielen od rozsahu právomocí, ale aj od štruktúry ústavných orgánov a od politického 

prostredia.12 V neposlednom rade, ako Jan Chmel ďalej uvádza, je pre postavenie ústavných 

súdov podstatná aj právna kultúra v oblasti, kde súd pôsobí. Je dôležité aké očakávania si s 

rolou súdu spojuje verejnosť, politickí aktéri, súdny systém ako celok, ale aj  sudcovia sami.13  

Prostredie českého a slovenského ústavného súdu je ovplyvnené kontinentálnou právnou 

kultúrou. V oboch krajinách je zakotvené koncentrované ústavné súdnictvo. Ústavodarcovia 

zdôrazňujú, že ide o orgány súdneho typu, ktoré ale nie sú súčasťou  sústavy všeobecných 

súdov. Tieto ústavné súdy svoju činnosť vykonávajú prostriedkami vlastnými súdnictvu, a to 

aj napriek tomu, že sa pohybujú v oblastiach politického práva a politiky s možnosťami 

pôsobenia, ktoré všeobecné súdy nemajú k dispozícii.  

Vzťah ústavných súdov k iným štátnym orgánom nám z organizačného hľadiska vymedzuje to, 

na kom je tento orgán závislý pri svojom vzniku.  Nezávislosť je zaistená prostredníctvom 

presne stanovených procesov navrhovania a menovania funkcionárov. Nemenej dôležité je aj 

 
10 CHMEL, Jan. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

539-5. str. 21 
11 CHMEL, Jan. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

539-5. str. 57 
12  CHMEL, Jan. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

539-5. s. 63 
13 GARDBAUM, S. What Makes for More or Less Powerful Constitutional Courts? 29 Duke Journal of 

Comparative & International Law, 2018. Dostupné z: https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol29/iss1/1  

https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol29/iss1/1
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zaistenie autonómie ústavných súdov z hľadiska imunity členov súdu a úpravy káraných 

konaní. 

Z pohľadu funkcionálneho sú ústavné súdy potom na iných štátnych orgánoch závislé z 

hľadiska obsahu a smerov svojej činnosti.  Činnosť ústavných súdov je viazaná len na návrh 

oprávnených subjektov, a tým je vylúčené aby vstupovali z vlastnej iniciatívy do vzťahov a 

sporov medzi inými štátnymi orgánmi, alebo subjektami ako napr. politické strany a hnutia.  

Významným rysom je aj skutočnosť, že proti rozhodnutiam ústavného súdu nie je prípustný 

opravný prostriedok. Rozhodnutia sú konečné a v rámci sústavy štátnych orgánov aj 

nepreskúmateľné. Tým ale nie je vylúčená možnosť obrátiť sa na medzinárodné orgány, ktoré 

sú zriadené za účelom dodržiavania medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných 

slobodách, ktorými sú Česko i Slovensko viazané. 

Jedná o ústavné orgány, ktoré sú v svojej kvalite rovné parlamentu, či vláde a medzi nimi 

navzájom zásadne platí rovnosť a nie podriadenosť.14 Dalo by sa konštatovať, že na ústavných 

súdoch je koncentrovaný signifikantný podiel na verejnej moci. Silná rola ústavných súdov je 

ale závislá na rade ďalších faktorov ako verejná dôvera, vlastná ochota dotvárať právo a rešpekt 

voči rozhodnutiam, prejavovaný politickými aktérmi.15 

Pri vymedzovaní postavenia, role a sily ústavných súdov v našich krajinách nemôžeme 

opomenúť ani pojem judicializácia politiky.16 V súčasnosti práve v rámci procesu judicializácie 

politiky, ku ktorému začalo dochádzať v stredoeurópskom priestore po páde komunizmu,  súdy 

rozhodujú stále viac o dôležitých spoločenských a politických otázkach a ostatné inštitúcie 

preberajú súdnu optiku riešenia problému. Dochádza  k tomu, že sa rozhodovanie presúva od 

politických orgánov pred súdy a k tomu, že aj rozhodovanie politických orgánov je súdmi čím 

ďalej, tým viac ovplyvnené.17 V českom prostredí k tomu, že konkrétna politická otázka bola 

rozhodovaná súdmi namiesto demokraticky zvoleným zákonodarcom, či vládou, došlo 

napríklad pri rozhodnutí Ústavného súdu ČR o deregulácii nájomného, či pri rozhodovaní o 

ústavnosti zdravotníckych poplatkov. Druhý spomínaný aspekt judicializácie politiky je to, že 

súdnictvo ovplyvňuje zákonodarnú i výkonnú moc aj bez toho, aby o konkrétnej otázke ústavný 

 
14 PALÚŠ, I. Štátne právo vybraných európskych štátov v USA.  Košice, 1999, str. 174 
15 VANBERG, G. The Politics of Constitutional Review in Germany. New York: Cambridge, 2005. str. 41 
16 Viz např. HIRSCHL, R. Judicialization of Politics. In: Whittington, K. E. – Kelemen, R. D. – Caldeira, G. A. 

(eds.) The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford, 2008, str. 119 a násl. či SMEKAL, Hubert a Ivo 

POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013. 216 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. 
17  VALLINDER, T. When the Courts Go Marching In. In: Tate, C. N. – Vallinder, T. (eds.) The Global 

Expansion of Judicial Power, New York: New York University Press, 1995. 
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súd priamo rozhodoval. Politici zvažujú, že o veci môže byť potenciálne raz rozhodované a 

snažia sa tak predvídať názory ústavného súdu a tomu zákonodarnú činnosť prispôsobovať.18 

Tento fakt spolu s postupným rozvojom judikatúry, dáva ústavným súdom nesmierne 

významnú rolu tvorcu pravidiel a tvorcu akéhosi ústavného terénu, na ktorý sa potom sami 

zákonodarcovia vo svojich debatách odvolávajú a neostáva im nič iné, len prispôsobiť svoju 

prácu tejto súdnej autorite.19. 

1.3. Sudcovia ústavného súdu 

Ústavné a najvyššie súdy spolu s osobami ich sudcov sú obľúbeným predmetom 

politologických i právnych výskumov. Spojené štáty americké môžeme jednoznačne považovať 

za baštu politologických výskumov súdov, ktoré tu prebiehajú už dlhé desaťročia. Tento trend 

empirického skúmania súdov sa s určitým oneskorením rozšíril aj do ďalších krajín. V Európe 

sa politológovia a nedoktrinálni právnici takto výskumne realizujú zhruba od 90. rokov 

minulého storočia. V Českej republike sa systematické empirické práce o ústavných súdoch a 

sudcoch objavujú posledných desať rokov20 hlavne na pôdach pražskej a brnenskej právnickej 

fakulty. Slovenská republika v tomto podľa všetkých dostupných informácií stále zaostáva. 

Väčší záujem spoločnosti o obsadenie pozícií sudcov má okrem iného potenciál zvýšiť kvalitu 

výberového procesu. Príkladom toho môže byť aj otvorenie procesu vypočúvania kandidátov 

na ústavných sudcov verejnosti, ktoré bolo zavedené v roku 2019 v Slovenskej republike. 

Vďaka živému televíznemu prenosu z jednania ústavnoprávneho výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“), mala verejnosť jednoduchým spôsobom možnosť 

vidieť a počuť budúcich sudcov. Je preto pravdepodobné, že týmito ale i ďalšími krokmi, bude 

záujem o túto problematiku v najbližších rokoch rásť. 

O optimálne obsadený ústavný súd sa usilujú krajiny celého sveta. Pokým v Spojených štátoch 

amerických sa vo výbere všetkých sudcov odjakživa prikladal veľký dôraz okrem 

profesionálnej kariéry potencionálneho sudcu aj na jeho osobnostné charakteristiky, kvôli 

 
18 CHMEL, Jan. Parlament a judicializace politiky: reflexe rozhodovací činnosti Ústavního soudu České 

republiky v poslaneckých debatách. Jurisprudence (online). 2018. ISSN 1802-3843. Dostupné z: 

https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-

ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html  
19 CHMEL, Jan. Parlament a judicializace politiky: reflexe rozhodovací činnosti Ústavního soudu České 

republiky v poslaneckých debatách. Jurisprudence (online). 2018. ISSN 1802-3843. Dostupné z: 

https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-

ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html  
20 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf 

https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html
https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html
https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html
https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html
https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/parlament-a-judicializace-politiky-reflexe-rozhodovaci-cinnosti-ustavniho-soudu-ceske-republiky-v-poslaneckych-debatach.m-343.html
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
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očakávaniu, že individuálne charakteristiky môžu ovplyvniť výsledky súdnych sporov, u nás to 

tak časté nie je. Sudcovia vykazujú obecne averziu k akejkoľvek diskusii o individuálnej 

zaujatosti pri rozhodovaní, pretože by to ovplyvnilo ich profesionalitu. Inak tomu nie je ani pri 

sudcoch ústavných súdov. Na tomto mieste treba ale pripomenúť, že postavenie sudcu v  Českej 

či Slovenskej republike má v spoločnosti inú rolu, než v krajinách angloamerického právneho 

systému. V našej kontinentálnej právnej vede historicky prevažuje viac tendencií všímať si to, 

čo sudcovia robia, než to, kto sudcovia sú.21 Najdôležitejším faktorom pri výbere uchádzača na 

kreslo sudcu je často len jeho profesijná kvalita – to, aký je právnik. Je samozrejmé, že samotné 

právne normy, schopnosť ich vykladať a pracovať s nimi hrá veľmi dôležitú rolu v súdnom 

rozhodovaní, ale rozhodovanie na úrovni ústavných súdov zďaleka nefunguje tak jednoducho, 

ako to predpokladá základná teória aplikácie práva, kde závisí len na obsahu právnych noriem 

a zistených faktoch prejedávaného prípadu.22 Už kritika právneho formalizmu z roku 1894 

uvádza, že aplikácia práva nie je matematickým cvičením, v ktorom je možné na základe 

niekoľko axiómov dospieť k správnej odpovedi.23  

Aké miesto v práci sudcov potom zohrávajú mimoprávne a osobnostné elementy? 

Demonštratívne sa môže jednať o nasledovné: pohlavie, vek, rasa, ideologické nastavenie, 

predošlá právnická profesia, príjmová skupina, vnímanie prestíže sudcovského povolania, ale 

i mnoho ďalších. Ako už bolo vyššie uvedené, v českom prostredí sa  výskumu mimoprávnych 

vplyvov na rozhodovanie sudcov Ústavného súdu najnovšie venoval Hubert Smekal a Jaroslav 

Benák z Masarykovej univerzity.24 V  svojej publikácii prostredníctvom rozhovorov s 10 

ústavnými sudcami skúmajú, ako mimoprávne vplyvy akými sú kolegialita, vzťah k verejnej 

mienke, kontext rozhodovania, reputácia súdu, politická rola sudcov atď., vplývajú na 

systematiku práce ale aj na samotné rozhodnutia sudcov. V ich výskume sa autori priklonili k 

záverom mnohých zahraničných výskumov25, že vedľa práva samotného má na riešenie sporov 

pred Ústavným súdom Českej republiky vplyv aj mnoho ďalších faktorov.  

 
21 KYSELA, J., ONDŘEJKOVÁ, J. a kol.: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové 

perspektivě. Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 9788087576403. 
22 CHMEL, Jan. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

539-5. s. 13 
23 HOLMES, Oliver Wendell Jr. Privilege Malice and Intent. Harvard Law Review, 1894, roč. 8, č. 1, str. 1–14. 
24 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf  
25 BERGIUS, My et al. Are judges influenced by legally irrelevant circumstances? Law, Probability and Risk, 

2020, roč. 19, č. 2, s. 157–164 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
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Keď pripúšťame, že právo nemá vždy jednoznačnú interpretáciu, potom výsledok rozhodovania 

podľa práva  záleží na tom, kto je jeho interpretom a aké sú jeho charakteristiky.26 Táto premisa 

sa nám prirodzene javí ešte silnejšia pokiaľ ide o sudcov špecializovaného súdneho orgánu 

akým ústavný súd je. Sudcovia ústavného súdu do plnenia svojej úlohy, ktorou je ochrana 

ústavnosti, nutne premietajú hodnoty, ktoré zastávajú. Ústava je skrátka dokumentom veľmi 

všeobecným a hodnotovo založeným. S hodnotovým nazeraním práva častým u sudcov takej 

kľúčovej inštitúcie, akou ústavný súd je, prichádza prirodzene aj potreba pýtať sa, aké hodnoty 

a predstavy o spravodlivosti títo sudcovia majú. Podľa Jana Kysely sa tejto otázke nevyhneme 

ani u sudcov s úprimnou snahou držať sa znenia ústavy, či rozhodovať s čo najväčšou možnou 

mierou seba obmedzenia. Aj tí musia zrejme premietnuť kus svojej osobnosti do odpovedí na 

otázky výkladu nejednoznačného ústavného textu alebo diskrécií zákonodarcu.27 

  

 
26 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 27-29. 
27 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. 
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2. MIMOPRÁVNE VPLYVY NA ROZHODOVANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU 

 

Po vymedzení výnimočného a silného postavenia ústavných súdov a priblížení role 

jednotlivých osôb sudcov ústavného súdu sa v ďalšej časti práce pozriem aké mimoprávne 

vplyvy na samotné rozhodovanie sudcov ústavného súdu rozoznávame, ako môžu vplývať na 

rozhodovanie a akú váhu im prikladá verejnosť, právnická obec či samotní aktéri výberu sudcov 

ústavných súdov. 

Najvyšší súd  Spojeného kráľovstva vydal len nedávno Stratégiu sudcovskej rozmanitosti a 

začleňovania na roky 2021-2025.28 Aj napriek tomu, že v tejto krajine má multikulturalizmus 

veľmi dlhú tradíciu a rovnosť príležitostí mužov a žien či etnických menšín sú jednou 

z najvýznamnejších tém v spoločnosti už po dekády, je to práve Najvyšší súd Spojeného 

kráľovstva, ktorý má historicky problém s diverzitou v obsadení tohto súdu, a ktorý nebol a nie 

je schopný v obsadení súdu reflektovať svoju spoločnosť ani tým menším krokom – splniť 

európsky štandard – 40 % žien v talári. Prvá žena prišla na  Najvyšší súd Spojeného kráľovstva 

až v roku 2009 a dodnes je ženské zastúpenie na súde len 2 z 12 sudcov.29 Väčšina sudcov 

Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva tiež pochádza z rodín s vyšším socioekonomickým 

statusom a z etnickej majority. Aj z týchto dôvodov si súčasný predseda Najvyššieho súdu Lord 

Reed, stanovil zvýšenie stupňa rozmanitosti, ako jednu zo svojich hlavných priorít.30 

Prečo by sme mali tejto oblasti prikladať význam? Malo by nás zaujímať to, či sú naše súdy 

obsadené rozmanito a či obsadenie takto významných súdov reflektuje zloženie spoločnosti? 

Môže rozmanitosť v obsadzovaní súdov pomôcť k lepšiemu rozhodovaniu alebo k zvýšeniu 

dôveryhodnosti v inštitúciu?  

Súdne rozhodovanie je kolektívna činnosť. Vo väčšine oblastí je už plne prijímaný fakt, že 

akémukoľvek komplexnému rozhodovaniu prospieva rozmanitosť perspektív, skúseností 

a prístupov. Sudcovia nepochybne prinášajú toto svoje pozadie do procesu rozhodovania, ako 

bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole. Aj v českom prostredí Ústavného súdu ČR nie sú 

 
28 The Supreme Court of the United Kingdom and the Judicial Committee of the Privy Council, Judicial 

Diversity and Inclusion Strategy 2021-2025(online). Dostupné z:  https://www.supremecourt.uk/docs/uksc-

judicial-diversity-and-inclusion-strategy.pdf  
29 Jednej z nich - Lady Arden of Heswall, vyprší funkční obdobie v priebehu roku 2022. 
30 The Supreme Court of the United Kingdom and the Judicial Committee of the Privy Council, Judicial 

Diversity and Inclusion Strategy 2021-2025(online). Dostupné z:  https://www.supremecourt.uk/docs/uksc-

judicial-diversity-and-inclusion-strategy.pdf, str. 3. 

https://www.supremecourt.uk/docs/uksc-judicial-diversity-and-inclusion-strategy.pdf
https://www.supremecourt.uk/docs/uksc-judicial-diversity-and-inclusion-strategy.pdf
https://www.supremecourt.uk/docs/uksc-judicial-diversity-and-inclusion-strategy.pdf
https://www.supremecourt.uk/docs/uksc-judicial-diversity-and-inclusion-strategy.pdf
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ojedinelé  prípady ústavných sudcov, ktorí si pre skvalitnenie svojho rozhodovania vyberajú 

asistentov, ktorí sa od nich  v nejakom aspekte odlišujú.31 Rozmanitá životná skúsenosť 

jednoznačne prispieva k lepšiemu rozhodovaniu. Podľa profesorky Eriky Rackley rozmanitosť 

v súdnictve nemusí byť automaticky prísľubom rozmanitosti prístupov a hodnôt, kde všetci 

bojujú za uznanie tých svojich, je to ale prísľub súdnictva obohateného o lepšiu 

informovanosť.32 

Aj v krajine, kde sa táto požiadavka rozmanitosti nedarí naplniť už dlhé roky – v Spojenom 

kráľovstve, sa na dôležitosti diverzity v obsadení súdu zhodujú poprední sudcovia. Lord Mustill 

sa v súvislosti s prípadom Airedale N.H.S. Trust vs Bland vyjadril takto “Keď je intelektuálna 

časť prípadu ukončená a osoba s rozhodovacou právomocou musí zvoliť rozličné faktory, ktoré 

vezme v úvahu a prisúdiť im príslušnú váhu, nie je sudca na túto činnosť vybavený lepšie než 

by bol ktokoľvek iný v tejto situácii. Nakoniec ide vždy o osobnú voľbu ovplyvnenú jeho 

pôvodom, výchovou, presvedčením. Právna odbornosť tu neposkytuje žiadnu zvláštnu výhodu.” 

33 Podľa ďalšieho britského popredného sudcu Lorda Hoffmanna je „určitý stupeň diverzity 

nevyhnutný, keďže všetci sudcovia sú len ľudia.“34 Je teda prirodzené, že rozliční sudcovia, 

rozliční ľudia, odpovedajú na otázky rozdielne. Nezdieľame medzi sebou rovnaké hodnoty 

a priority. A aj keď zdieľame, prioritizujeme a bilancujeme ich každý inak. Aj napriek tomu, 

že je Spojené kráľovstvo súčasťou iného právneho systému než Česká a Slovenská republika, 

tieto poznatky môžeme po oboznámení sa s praxou našich ústavných súdoch s prihliadnutím k 

tomu, že ústava je veľmi všeobecným a hodnotovým dokumentom,  považovať za veľmi 

podnetné aj pre porozumenie rozhodovaniu našich ústavných súdov. 

Požiadavka rozmanitosti pri obsadzovaní súdov môže mať okrem skvalitnenia rozhodovania aj 

účinok väčšej dôvery obyvateľov v súdnictvo ako celok. Je už notoricky známe, že muži, 

otcovia, potom ako odchádzajú z opatrovníckeho konania často veľmi jednoducho pripíšu ich 

súdny neúspech  nadvláde žien – sudkýň, v týchto konaniach.35 Aj keď na tejto nižšej úrovni 

súdov nemá rozhodovanie sudcov vplyv na dotváranie práva ako takého, je tiež nesmierne 

 
31 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. 
32 RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: Routledge, 

2012. ISBN 978-0-415-54861-8. 

33 RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: Routledge, 

2012. ISBN 978-0-415-54861-8. 
34 RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: Routledge, 

2012. ISBN 978-0-415-54861-8. 
35 viz napr. VUČKA, J. Máme genderový problém. Zaveďme kvóty na soudce!(online). Jiné právo. 2017. 

Dostupné z: https://jinepravo.blogspot.com/2017/10/jan-vucka-mame-genderovy-problem.html  

https://jinepravo.blogspot.com/2017/10/jan-vucka-mame-genderovy-problem.html
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dôležité pozerať sa, kto sú sudcovia nižších súdov. Klienti justície prichádzajú  do styku 

s justíciou najčastejšie práve na tejto úrovni.36 Rovnako možno uvažovať aj o zastúpení sudcov 

z etických či národnostných menšín. Význam toho, aby verejnosť videla na súde v talári ľudí 

ako oni, by nemal byť podceňovaný.37 To, ako sa im títo sudcovia javia, sa popri úprave 

opravných prostriedkov možno premieta aj do toho, ako veľmi sa proti rozhodnutiam súdov 

odvolávajú. 38 

Požiadavka obsadiť ústavné súdy tak, aby  reprezentovali spoločnosť a zastávali jej záujmy čo 

najlepšie je bezpochyby namieste ako akási sociálna legitimita alebo viera, že demokratické 

inštitúcie v heterogénnych spoločnostiach by mali odrážať zloženie spoločnosti.39 Zloženie 

sudcovského zboru prirodzene nemôže byť reprezentatívne v tom zmysle, že by dokonale 

odrážalo zloženie spoločnosti, ale naopak výrazne nereprezentatívne súdnictvo jednoznačne 

podkopáva dôveru v súdne inštitúcie. 

Použiť k dosiahnutiu väčšej diverzity v obsadení súdov kvóty, považuje za zlý nápad väčšina 

podporovateľov rozmanitosti. Uvedomujú si totižto, že zmeny sa  nedajú vykonať zo dňa na 

deň. V odbornej obci panuje zhoda, že zmena musí byť organická, prirodzená a postupná. 

Profesorka Rackley na túto tému: “Kvôli tomuto cieľu nemáme obetovať kvalitu, ale myslím si, 

že je správne, keď ukážeme smer súdnictva, ktoré aspoň v niektorých aspektoch odráža 

spoločnosť, ktorá sa domáha spravodlivosti.“ 40 Dôležitosť diverzity v zložení súdov vystihuje 

aj nasledujúci citát  významného britského právnika a politika z parlamentnej debaty práve v 

spomínanom Spojenom kráľovstve: “Som silne presvedčený, že časom už nebudeme mať tých 

najlepších sudcov, pokiaľ nezvýšime sudcovskú rozmanitosť. Nebudeme mať sudcov, ktorí 

rozumejú komunitám v ktorých slúžia, pokiaľ nezvýšime ich rozmanitosť. Nebudeme mať 

naďalej sudcov, ktorí majú dôveru svojich komunít, pokiaľ nezvýšime ich rozmanitosť. Na 

rozmanitosti záleží. (...)rozmanitosť nie je politické gesto - niečo, čo robíme, aby sme odškrtli 

 
36 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 7. 
37 RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: Routledge, 

2012. ISBN 978-0-415-54861-8. str. 25. 
38 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 7. 
39  SCHULTZ, Ulrike a SHAW, Gisela.. Women in the Judiciary. Lodon: Routledge, 2012. ISBN: 

9780203720028. 
40 RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: Routledge, 

2012. ISBN 978-0-415-54861-8. s. 33 
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políčka (...). Som presvedčený, že dôvod rozmanitosti v súdnictve je jasný. Rôznorodejšie 

súdnictvo je lepšie súdnictvo. A lepšie súdnictvo znamená väčšiu spravodlivosť.“41 

V nasledujúcich podkapitolách si priblížime významné a relevantné mimoprávne aspekty 

vplývajúce na rozhodovanie sudcov v slovenskom a českom kontexte. 

2.1. Pohlavie 

S pojmami diverzita, kvóty, či diskriminácia sa v našom prostredí často skloňuje odlišnosť na 

základe pohlavia. Je to stále veľmi aktuálna téma. Tak, ako politické inštitúcie, korporácie, 

neziskové organizácie, tak aj súdy sú v posledných rokoch analyzované z hľadiska pomeru žien 

a mužov na nich zastúpených. V európskom prostredí je zaujímavý fakt, že keď sa pozeráme 

na celkové počty mužov a  žien v súdnictve, vedú ženy. Je tomu však ale len na súdoch nižších. 

Zvlášť zaujímavá je táto téma pri zložení opatrovníckych súdov, kde na rozdiel od 

rozhodovania o insolvenciách, je spravodlivý prístup k pohlaviam ostro sledovaný a citlivý.  

V tejto súvislosti sú počuť názory jednotlivcov o potrebe kvót v  justícii v prospech mužov, 

pretože podľa zástancov tejto myšlienky, ženy – sudkyne, strania v rodinnom práve ženám.42 

Táto téza by však priznávala fakt, že ženy a muži rozhodujú do istej miery odlišne.43 Ak si tento 

fakt pripustíme, je potom ešte o to viac dôležité dbať na adekvátne zastúpenie oboch pohlaví.  

Pri rozvinutí tejto myšlienky musíme pokračovať aj do ďalších poschodí súdnictva, na vyššie 

súdy a ústavný súd. Tam je situácia rapídne odlišná. Vo vyšších poschodiach súdnictva výrazne 

dominujú muži. Tí rozhodujú vo vyšších stupňoch, a teda finálne aj o spomínanej 

rodinnoprávnej agende, znova podľa svojho pohľadu na svet – mužského.  

Z normatívneho hľadiska ide o širší problém rodovej rovnosti: súdna moc, ako jedna z troch 

zložiek štátnej moci by mala poskytovať obom pohlaviam rovnakú príležitosť podieľať sa na 

nej a zaistiť, aby boli obe pohlavia adekvátne zastúpené pri jej výkone. Opačná situácia by 

mohla viest k porušovaniu práva na rovné zachádzanie v oblasti práce a zamestnávania, ale aj 

všeobecného práva na rovnosť.44 

 
41 RACKLEY, Erika. Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity. Abingdon: Routledge, 

2012. ISBN 978-0-415-54861-8. 
42 VUČKA, J. Máme genderový problém. Zaveďme kvóty na soudce! (online). Jiné právo. 2017. Dostupné z: 

https://jinepravo.blogspot.com/2017/10/jan-vucka-mame-genderovy-problem.html  
43 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Barbara HAVELKOVÁ a Pavla ŠPONDROVÁ, ed. Mužské právo: jsou právní 

pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).  ISBN 978-80-

7598-761-7. str. 539-540 
44  ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Barbara HAVELKOVÁ a Pavla ŠPONDROVÁ, ed. Mužské právo: jsou právní 

pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).  ISBN 978-80-

7598-761-7. str. 539-540 
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Otázka či muži a ženy rozhodujú skutočne odlišne je na mieste. Nárast vysoko kvalifikovaných 

pracujúcich žien v posledných troch desaťročiach západného sveta vzbudil otázku, či to môže 

zmeniť tradičné povolanie sudcu, ale aj samotné súdnictvo a jeho rozhodovanie. Pohlavie v 

sudcovskom rozhodovaní je predmetom aj mnohých zahraničných psychologických publikácií. 

V jednej z nich45 autorka štúdie tvrdí, že muži sa vo svojich rozhodnutiach riadia tzv. logikou 

spravodlivosti, čo znamená že odkazujú na princípy “slepej spravodlivosti”. Sú viazaní na 

spôsob myslenia, ktorý je silno ovplyvnený normami a pravidlami. Pri konfliktoch sa podľa 

autorky osobným a nezaujatým spôsobom spoliehajú na abstraktné pravidlá a univerzálne 

princípy. Vedľa toho ženy používajú tzv. logiku starostlivosti. Svoj morálny spôsob myslenia 

a jednania majú podmienený starostlivosťou a pocitom zodpovednosti za ostatných. Táto štúdia 

je relevantná pre to, že spôsob akým sa osoba rozhoduje, je pri povolaní sudcu veľmi významný. 

Rozhodovanie a výber z alternatív je súčasťou každodennej praxe sudcov, ktorí sú považovaní 

za strážcov morálky. 

Ďalšie štúdie poukazujú na to, že ženy do súdnictva prinášajú zavedenie odlišných pracovných 

postupov a prispievajú viac k interdisciplinárnym prístupom riešenia sporov.46 Poľské a 

Brazílske výskumy47 zas poukazujú na skutočnosť, že ženy – sudkyne, pracujúce osoby, majú 

tendenciu byť menej štedré k ženám v domácnosti, než muži –  sudcovia. Tu sa zdá, že 

špecifické genderové role formujú postoje vychádzajúce z vlastnej, osobnej skúsenosti a 

životnej situácie.  

V súčasnej vede aj psychológii je už ustálený poznatok, že pohlavie je len jeden z mnohých 

faktorov charakterizujúcich osobu vedľa charakterových rysov, životnej skúsenosti, vzdelania, 

politických názorov, veku a tak ďalej. Nejde preto jasne definovať či ženy sudkyne, alebo muži 

sudcovia majú určité špecifické vlastnosti a ako veľmi pohlavie prispieva k názorom, 

rozhodovaniu či výkonu povolania.  

Môžeme ale zhrnúť, že ženy do súdnictva prinášajú iné postoje, prístupy k práci, pracovné 

postupy. To, čo ženy od mužov odlišuje najviac i dnes je skutočnosť, že v našej spoločnosti 

majú ženy inú sociálnu skúsenosť než muži.48 Diverzifikované tímy fungujú lepšie než 

 
45 GILLIGAN, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 1982. 
46  SCHULTZ, Ulrike a SHAW, Gisela.. Women in the Judiciary. Lodon: Routledge, 2012. ISBN: 

9780203720028. str. 38 
47  SCHULTZ, Ulrike a SHAW, Gisela.. Women in the Judiciary. Lodon: Routledge, 2012. ISBN: 

9780203720028. str. 40 
48 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Barbara HAVELKOVÁ a Pavla ŠPONDROVÁ, ed. Mužské právo: jsou právní 

pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).  ISBN 978-80-

7598-761-7. 
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monokultúrne a preto hlavným argumentom, prečo by mali byť ženy zastúpené vo vyšších 

poschodiach súdnictva je diverzita pri súdnom rozhodovaní.  

2.2. Profesijné skúsenosti 

Ďalším z vyššie spomínaných nezanedbateľných aspektov je predošlá profesijná skúsenosť 

ústavných sudcov.  Tá  môže byť ďalším prvkom prinášajúcim odlišnosť prístupov k práci 

strážcov ústavnosti.  Jedinými formálnymi podmienkami odbornosti kandidáta na ústavného 

sudcu sú právnické vzdelanie a určitý počet rokov praxe v právnickom povolaní. Erudovanosť 

kandidáta majú bližšie skúmať jednotliví aktéri procesu výberu ústavných sudcov. 

Na ústavné súdy sú v stredoeurópskych krajinách menovaní najčastejšie akademici, bývalí 

sudcovia, advokáti a už menej často aj legislatívni pracovníci štátnej správy, štátni zástupcovia, 

prokurátori a bývalí poslanci či senátori. Každá právnická profesia prináša k práci sudcu niečo 

zo svojej praxe. Podľa Jána Mazáka, ak je prístup k funkcii sudcu ústavného súdu voľný pre 

všetky právne profesie, prirodzenou požiadavkou by malo byť, aby sa o túto pozíciu uchádzali 

predovšetkým špičky v jednotlivých právnických povolaniach.49 

Pokým advokáti do sudcovského povolania prinášajú efektivitu, sú schopní pracovať rýchlejšie 

a majú za sebou širokú skúsenosť s rôznorodou právnou agendou, u bývalých akademikov sa  

zas kvituje, že si často svoje vysokoškolské úväzky ponechávajú a sú tak stále v kontakte 

s kolegami ale aj študentmi a zúčastňujú sa konferencií. Negatívom u nich však môže byť 

rýchlosť práce. Oproti kariérnym sudcom a advokátom cítia akademici časovú tieseň o niečo 

menej.  

V nami skúmaných krajinách je profesijné zloženie ústavného súdu plne v rukách aktérov 

výberu ústavných sudcov. Zákon neukladá podmienky ako môžeme vidieť v Rakúsku či 

Nemecku. V Rakúsku je vláda oprávnená nominovať len sudcov, vysokoškolských profesorov 

či pracovníkov verejnej správy. Komory parlamentu potom môžu nominovať aj kandidátov z 

iných právnických profesií. Nemecká úprava zase stanovuje, že v každom z dvoch senátov 

Spolkového ústavného súdu musia byť aspoň traja sudcovia najvyšších spolkových súdov.50 

 
49 MAZÁK, J. Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky: záruka účinnej ochrany ústavnosti. In: Výber 

Ústavných sudcov. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

ihttps://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf str. 19 
50 WILFLING, P. Problémy pri výbere ústavných sudcov na Slovensku a náčrt alternatív ich riešeniai. In: Výber 

Ústavných sudcov. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf str. 13 
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Rozličná profesijná skúsenosť spoluvytvára kvalitný diverzifikovaný súdny orgán. Podľa 

mnohých odborníkov je profesijná rozmanitosť na ústavných súdoch žiadúca a pri jeho zložení 

by preto malo byť pamätané na čo najširší znalostný a profesijný záber. Je vhodné podotknúť, 

že na profesijnú rozmanitosť bolo na rozdiel od tej genderovej, pamätané v histórii našich 

ústavných súdov dôslednejšie. 

2.3. Politické postoje 

Sociálnovedné výskumy mimoprávnych vplyvov na súdne rozhodovanie dostali do popredia 

myšlienku zdôrazňujúcu dôležitosť politickej ideológie sudcov a tiež fakt, že sudcovia 

vystupujú ako strategickí aktéri, ktorí sa snažia maximalizovať svoje preferencie.51  

Richard Posner rozdelil teórie sudcovského rozhodovania sa na rôzne skupiny a jednou z nich 

je postojová.52 Protagonisti postojového modelu rozhodovania tvrdia, že ústavné súdy 

rozhodujú spory vo svetle faktov prípadu vnímaných skrze ideologické postoje a hodnoty 

sudcov.53 Toto potvrdzujú empirické štúdie najmä zo Spojených štátov amerických, kde je 

pozorované dlhodobé odlišné rozhodovanie sudcov Najvyššieho súdu Spojených štátov 

amerických podľa toho či sú menovaní republikánskym, alebo demokratickým prezidentom.54 

Pri nemnohých výskumných prácach aplikujúcich postojový model v Európe – v 

kontinentálnych jurisdikciách, nemôžeme prichádzať k jednoznačným záverom. Naznačujú 

však, že tento model má aj u nás vypovedajúcu hodnotu. Španielski a portugalskí sudcovia 

vymenovaní pravicou či lavicou inklinujú k rozhodovaniu v prospech strany, ktorá ich 

vybrala.55 V Nemecku zas výskum potvrdil, že  sudcovia disentujú typicky na podporu strany, 

ktorá ich nominovala, a ktorá v spore prehrala. Ak strana, ktorá ich nominovala v spore zvíťazí, 

nedisentujú.56 

 
51 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf  str. 35 
52 POSNER, Richard A. How Judges Think. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010. str. 19.  
53 SEGAL, Jeffrey A. a Harold J. SPAETH. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. Cambridge, 

New York: Cambridge University Press, 2002. str. 86 
54 EPSTEIN, Lee a Eric A. POSNER. Supreme Court Justices’ Loyalty to the President. The Journal of Legal 

Studies, 2016, roč. 45, č. 2, str. 401–436 
55 HANRETTY, Chris. Dissent in Iberia: The ideal points of justices on the Spanish and Portuguese 

Constitutional Tribunals. European Journal of Political Research, 2012, roč. 51, č. 5, str. 671–692.  
56  HÖNNIGE, Christoph. The Electoral Connection: How the Pivotal Judge Affects Oppositional Success at 

European Constitutional Courts. West European Politics, 2009, roč. 32, č. 5, s. 963–984; DYEVRE, 2010, op. 

cit., s. 301–302; HÖNNIGE, Christoph. Beyond Judicialization: Why We Need More Comparative Research 

About Constitutional Courts. European Political Science, 2011, roč. 10, č. 3, str. 346–358. 
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Zisťovanie ideológie sudcu sa dá vykonať na základe vonkajších zdrojov. Napr. podľa toho, 

kto osobu sudcu vymenoval a nominoval, alebo na základe rozboru jednotlivých sudcovských 

rozhodnutí. Najväčší nedostatok tohto merania je však v tom, že je nemožné jednoducho určiť, 

prečo sudca rozhoduje daným spôsobom.57 

Ideologický postoj sudcov je tak ďalším z mnohých aspektov, ktorého skúmanie vychádza z 

predpokladu, že sudcovia nie sú mechanickými vykladačmi práva, ale nechávajú sa pri 

rozhodovaní viesť aj svojím politickým presvedčením.58 Mnohé šetrenia preukazujú, že 

politický postoj sudcu sa do sudcovského rozhodovania premieta dokonca intenzívnejšie, než 

napríklad základné demografické charakteristiky ako pohlavie, rasa, vek, náboženské vyznanie 

a pod.59 Ideológia sudcov naviac charakteristiky ako rasa, pohlavie, vek či náboženstvo do 

značné mier absorbuje.60 

2.4. Ďalšie mimoprávne faktory ovplyvňujúce súdne rozhodovanie 

Osobnostným rysom, ktorý je nemálo diskutovaným pri voľbe sudcov ústavného súdu je aj vek. 

S vekom si jednotliví aktéri výberu sudcov ústavného súdu spájajú nadobudnuté skúsenosti, ale 

aj praktické znalosti právnych doktrín a legislatívy. Významnú rolu hrá aj doba, ktorú kandidát 

strávil na ústavnom súde mimo bežnú prax.61 

Okrem vyššie spomínaných faktorov by sme sa mohli ešte zaoberať tým, ako významne 

vplývajú na rozhodovanie napríklad aspekty ako príjem, reputácia, prestíž či popularita, vplyv 

médií a očakávaná reakcia verejnosti. Mienka verejnosti je dôležitá už z toho dôvodu, že 

sudcovia sú si vedomí priazne verejnosti a vedia, že strata verejnej dôvery má blízko ku strate 

legitimity a teda aj efektivity súdu.  

 
57 SEGAL, Jeffrey A. a Alan J. CHAMPLIN. The Attitudinal Model.In: HOWARD, Robert M. a. KirkA. 

RANDAZZO (eds.). The Routledge Handbook of Judicial Behavior. New York: Routledge, 2018, str. 17–33, str. 
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https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf . str. 39 
59 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf . str. 42 
60 RACHLINSKI, Jeffrey J. a Andrew J. WISTRICH. Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical 

Research on Judges. Annual Review of Law and Social Science, 2017, roč. 13, č. 1, s. 203–229, str. 204–209.  
61  KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1.str. 241 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
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Zaujímavým výsledkom výskumu62 je aj zistenie, že vplyv ideológie a ďalších osobnostných 

charakteristík spôsobuje tzv. panelový efekt. Vo viacčlenných sudcovských formáciách, 

typických pre rozhodovanie na vyšších súdoch sa ukazuje, že zapojenie jedného sudcu s 

rozdielnym ideologickým pozadím je schopné pozmeniť rozhodovanie celej súdnej formácie, 

v porovnaní so senátmi, kde taký deverzifikujúci element nie je.63 

Novšie smery výskumov zaraďujú medzi mimoprávne aspekty vplývajúce na rozhodovanie 

ústavného súdu aj formálne inštitúcie fungujúce vo vnútri súdneho orgánu ako sekretariát a 

kancelárie, ktoré tiež ovplyvňujú fungovanie súdov. Ďalšími aspektmi sú napr. čas na 

rozhodovanie prípadu, technika, software, personál atď.64 

V neposlednom rade je potrebné uviesť aj fakt, že sudcovia, rovnako ako všetci ľudia, používajú 

pri rozhodovaní intuitívne stratégie, vedúce k nesystematickým rozhodnutiam.65 

  

 
62 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf 
63 KIM, Pauline T. Deliberation and Strategy on the United States Courts of Appeals: An Empirical Exploration 

of Panel Effects. University of Pennsylvania Law Review, 2009, roč. 157, č. 5, s. 1319–1381. 
64 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf. str. 47 
65 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf. str. 43 
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3. ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO V ČESKEJ REPUBLIKE 

3.1. Vývoj 

Aby sme mohli  analyzovať situáciu českého  ústavného súdnictva s ohľadom na to, aký dôraz 

je kladený na mimoprávne súvislosti vplývajúce na rozhodovanie sudcov, považujem za 

nevyhnutné  obzrieť sa do minulosti. Porozumenie koreňom ústavného súdnictva v Českej 

republike nám uľahčí komplexnejšie pochopiť súčasný stav. Pre túto prácu nepovažujem za 

nutné detailne rekapitulovať všetky historické súvislosti, je ale vhodné zosumarizovať dôležité 

míľniky ústavného súdnictva a upozorniť na skutočnosti relevantné pre tému diplomovej práce.  

Krátko po vzniku Československej republiky bol na základe ústavnej listiny z roku 1920, 

zriadený Ústavný súd Československej republiky, ako inštitúcia inšpirovaná americkým 

federálnym súdom.66 Zásluhy na jeho zriadení mali predovšetkým osobnosti ako František 

Weyr a Jiří Hoetzel. Súd  mal vykonávať len abstraktnú kontrolu právnych predpisov, podľa 

Kelsenosvského modelu. Spolu s rakúskym ústavným súdom, boli vôbec prvými ústavnými 

súdmi v Európe. Súd sa skladal sa zo sedem členného zboru sudcov. Traja boli menovaní 

prezidentom republiky, dvaja delegovaní Najvyšším súdom a dvaja Najvyšším súdom 

správnym na desaťročné funkčné obdobie. Podrobnosti činnosti upravoval zákon č. 162/1920 

Sb. o Ústavním soudu. Sudcom sa mohli stať “osoby práva znalé”, voliteľné do senátu - tzn. 

min. 45 rokov,  ktoré nie sú členom žiadnej z troch zákonodarných zborov. Súd nebol stály, ale 

príležitostný. V tejto dobe sudcovia mohli vykonávať aj iné činnosti, ako napr. byť členom 

vlády.  Prvý Ústavný súd mal na svojom čele predsedu Karla Baxa. Ďalší - ustanovený až v 

roku 1938, mal na čele Jaroslava Krejčího, bývalého tajomníka Ústavného súdu. Práve u 

Jaroslava Krejčího  nastala v pomníchovskom období dualita funkcií – bol sudca Ústavného 

súdu a člen vlády. Rovnako ako to platí u tých pár zriadených ústavných súdov v Európe, ani 

ten československý nezohral v medzivojnovom období signifikantnú rolu.  

Nasledovalo obdobie vojny. Ústavy, ktoré po ňom vznikli v rokoch 1948 a 1960 s ústavným 

súdom nepočítali. Tým, kto mal vykonávať funkciu ústavného súdu a podávať záväzné právne 

výklady bolo Národné zhromaždenie.67 To sa zmenilo v roku 1968 kedy ústavný zákon č. 

 
66 Ústavní soud ČR. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948(online). Dostupné 

z: https://www.usoud.cz/ustavni-soud-csr-1920-1948  
67 § 65 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 

https://www.usoud.cz/ustavni-soud-csr-1920-1948
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143/1968 Sb. o československej federácii znovu počítal so vznikom ústavného súdu federácie, 

ale aj s dvomi národnými ústavnými súdmi. Ústavná úprava však zostala nenaplnená. 

Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol zriadený až po páde 

komunistického režimu. Bol to dvanásťčlenný súd, kde mala každá republika zastúpenie 

šiestich sudcov so sedem ročnými funkčnými obdobiami.  Týchto 12 sudcov bolo vybraných z 

24 návrhov, po osem návrhov navrhovali jednotlivé zákonodarné zbory - Federálne 

zhromaždenie, Česká národná rada a Slovenská národná rada. Výnimočne zaujímavá sa javí 

tzv. hodnotiteľská komisia, ktorá bola poradným orgánom prezidenta pre výber ústavných 

sudcov.68 Tá sa skladala z dôležitých právnych osobností pod vedením kancelára Karla 

Schwarzenberga.69 Predsedom súdu sa stal slovenský právnik Ernest Vaľko a podpredsedom 

bývalý český advokát Vlastimil Ševčík. Tento federálny súd nadviazal na prvorepublikovú 

tradíciu ústavného súdnictva, ale mal rozsiahlejšie kompetencie. Tie pramenili hlavne z toho, 

že jeho tvorcovia sa inšpirovali kompetenciami a postavením Spolkového ústavného súdu 

v Nemecku. Je pravdepodobné, že  politici sa v tej dobe o úpravu ústavného súdu priveľmi 

nezaujímali a nekládli tomu teda žiadne prekážky, keďže v bode ich pozornosti v tej dobe bolo 

hlavne vymedzovanie kompetencií medzi federáciou a republikami. Aj napriek krátkej 

existencii je obdobie tohto Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky 

v dejinách ústavného súdnictva Slovenskej a Českej republiky najvýznamnejšie a ideovo 

formujúce činnosť ústavných súdov samostatných republík do budúcnosti. 

Po rozpade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zahájil svoju činnosť samostatný 

Ústavný súd Českej republiky dňa 15. 7. 1993. K tomuto dni Václav Havel vymenoval do 

funkcie na dobu desať rokov dvanásť z plného počtu pätnásť sudcov. Urobil tak so súhlasom 

Poslanecké sněmovny s ohľadom na neexistenciu Senátu. Zo zostavy federálneho ústavného 

súdu boli následne na samostatný Ústavný súd Českej republiky (ďalej len „Ústavný súd ČR“) 

vymenovaní štyria sudcovia - Zdeněk Kessler, Vojen Güttler, Vlastimil Ševčík a Antonín 

Procházka, čím bola zaistená určitá kontinuita. Ďalší zo sudcov federálneho ústavného súdu, 

Jiří Malenovský,  bol do funkcie znovu vymenovaný v roku 2000. 

 
68 SVOBODA, J. Výběr ústavních soudců v České republice a na Slovensku. Brno, 2020. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita. Právnická fakulta.  
69 PROCHÁZKA, A. V boji za ústavnost: ze vzpomínek bývalého ústavního soudce. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008. str. 92-93. 
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3.2. Výber ústavných sudcov 

Nasledujúca kapitola bude pojednávať o výbere ústavných sudcov v Českej republike (ďalej 

len „ČR“) . Tento proces determinuje celé budúce fungovanie Ústavného súdu ČR a sú v ňom 

prítomní aktéri, ktorí by radi do obsadzovania ústavného súdu premietali svoje záujmy  a 

názory. Či už sú to zástupcovia občianskeho sektoru reprezentujúci rôzne sociálne skupiny, 

alebo profesijné skupiny hľadajúce kandidáta ktorý s nimi bude zdieľať podobné skúsenosti 

a názory, no a bezpochyby aj politickí aktéri s ich záujmami, ktorí majú priamy vplyv na 

menovací proces.70  

Vzhľadom na dôležitosť ústavných súdov v demokratických krajinách, je nutné mať detailnú 

právnu úpravu procesu výberu sudcov ústavného súdu. Samotný výber  by mal zaistiť legitimitu 

sudcov pri ich výkone funkcie. Mal by overiť, že sa jedná o kvalitného kandidáta, ktorý by 

nemal by byť ľahko ovplyvniteľný zástupcami jednej časti politického spektra.71  Benátska 

komisia delí spôsoby výberu ústavných sudcov do troch kategórií: priame vymenovanie, voľba 

a hybridný systém.72 Ten posledný - hybridný systém, konkrétne kooperácia parlamentu a 

prezidenta, je zavedený aj v Českej republike.  

Teraz sa bližšie sa pozrieme na jednotlivé fázy procesu a na aktérov, ktorí v ňom hrajú 

významnú rolu. Následne sa pokúsime identifikovať či je v procese priestor na mimoprávne 

vplyvy na rozhodovaciu činnosť, a či teda proces priamo alebo nepriamo vplýva na samotné 

rozhodovanie sudcov Ústavného súdu ČR. 

3.2.1.  Proces výberu a menovania ústavných sudcov a jednotliví aktéri 

Súčasný Ústavný súd ČR sa skladá z 15 sudcov s funkčným obdobím 10 rokov. Ústavný zákon 

č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky (ďalej len „Ústava ČR“) stanovuje, že spôsob 

ustanovenia sudcov ústavného súdu do funkcie prebieha v dvoch krokoch. Najprv si prezident 

vyberie vhodného kandidáta, a potom požiada Senát o vyslovenie súhlasu s vymenovaním. 

Jedná sa teda o vymenovanie prezidentom republiky so súhlasom Senátu podľa čl. 84 odst. 2 

Ústavy ČR. Kandidáti musia spĺňať základné podmienky ako bezúhonnosť, štátne občianstvo 

 
70 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str.216 
71 VYHNÁNEK, L. Jak vybírat ústavní soudce? Hledání modelu pro mladé demokracie In: Výber Ústavných 

sudcov. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  ihttps://viaiuris.sk/wp-

content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf. s. 28. 
72 The composition of constitutional courts. Science and Technique of Democracy, no. 20 (online). Venice 

Commission. [cit. 2. 3. 2020]. str. 14. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

STD(1997)020-e  
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ČR, voliteľnosť do senátu (právo voliť, vek min. 40 rokov), vysokoškolské právnické vzdelanie 

a 10 rokov praxe v právnickom povolaní. Ďalej Ústava ČR stanovuje aj nezlučiteľnosť funkcie 

sudcu Ústavného súdu ČR s funkciou vo verejnej správe, s platenými funkciami či inou 

zárobkovou činnosťou s určitými výnimkami, a tiež nezlučiteľnosť s členstvom v politickej 

strane či hnutí.  

Po tom ako prezident predloží Senátu kandidátov, má Senát 60 dní na rozhodnutie či súhlas 

udelí. Ak by sa Senát vyslovil negatívne, sudca nemôže byť vymenovaný, pretože nie je splnená 

podmienka. Naopak, ak sa Senát vysloví kladne, alebo nevysloví súhlas do 60 dní od dňa 

prijatia žiadosti prezidenta, sú splnené všetky podmienky pre vymenovanie dotyčného 

kandidáta ústavným sudcom.  

Rola prezidenta a Senátu 

Jedná sa o klasický príklad systému bŕzd a protiváh, kedy je proces  výberu ústavných sudcov 

rozdelený medzi zákonodarnú a výkonnú moc. Kooperácia týchto dvoch hlavných aktérov by 

mala zaistiť elimináciu excesov a hlavne potrebnú mieru legitimity pri vymenovaní sudcov.73 

Prezidentova právomoc vymenovať sudcov Ústavného súdu ČR nie je ani podmienená 

kontrasignáciou predsedu vlády. Jediné obmedzenie, ktoré je teda na prezidenta kladené, je 

súhlas Senátu. Vymenovanie predsedu a podpredsedu Ústavného súdu ČR je oprostené aj od 

súhlasu Senátu. Prezident nemá v tejto veci ani povinnosť svoj výber s kýmkoľvek konzultovať. 

Takéto jednanie ale vedie často v Senáte k debaklom, a tie majú za následok úpadok prestíže 

prezidenta a všeobecne negatívny dopad na zúčastnené orgány.74 

To, že v českej úprave prezident jediný môže nominovať kandidátov, je v Európe pomerne 

unikátne a ak tomu pridáme ešte aj možnosť opakovaného mandátu sudcov, tak takúto 

kombináciu nenájdeme v žiadnej zemi Rady Európy.75  

Nemenej významná je v procese výberu sudcov na Ústavný súd ČR aj rola Senátu. Bez súhlasu 

Senátu nemá akt prezidenta republiky účinky platného vymenovania76. Debaty zo schôdzí 

Senátu sú najtransparentnejšou fázou tohto procesu, keďže z nich je vyhotovený stenozáznam. 

 
73 SVOBODA, J. Výběr ústavních soudců v České republice a na Slovensku. Brno, 2020. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita. Právnická fakulta. str. 33 
74 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 223 
75 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf. str. 73 
76 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. ISBN 9788073801403. str. 654. 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
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Môžeme z nich vyčítať aké otázky sú kandidátom najčastejšie smerované, alebo ako 

rovnomerné sú diskusie nad jednotlivými kandidátmi. 

§ 140 Jednacího řádu Senátu stanovuje formálny postup na pôde Senátu:  

„(1) Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu s jmenováním soudce Ústavního 

soudu postoupí předseda Senátu organizačnímu výboru a rozešle jej všem senátorům a 

senátorským klubům. 

(2) Organizační výbor přikáže žádost podle odstavce 1 výboru, popřípadě výborům a doporučí 

předsedovi Senátu, aby byla tato žádost zařazena na pořad schůze Senátu a projednána tak, 

aby Senát mohl ukončit hlasování o vyslovení souhlasu s jmenováním soudce Ústavního soudu 

nejpozději do 60 dnů poté, kdy si prezident republiky souhlas vyžádal. 

(3) K vyslovení souhlasu s jmenováním soudce Ústavního soudu je třeba nadpoloviční většiny 

přítomných senátorů.“ 

Márne uplynutie 60 dňovej lehoty má za následok fikciu vyslovenia súhlasu. Túto poistku proti 

nečinnosti Senátu považujú niektorí ústavní právnici za asymetrickú vzhľadom na čl. 40 Ústavy 

ČR, ba až za ústavne nekonformnú.77 

Senátne výbory 

Pred samotným hlasovaním o súhlase prebieha v uzavretých senátnych výboroch (nie sú 

dostupné záznamy z jednaní) lustrácia, tzv. screening názorov, osobností a schopností 

kandidátov ale aj hlbšie debaty na kontroverznejšie a citlivejšie témy. Stále väčšia časť z týchto 

debát sa ale v poslednej dobe presúva do senátnych klubov, ktorých význam v celom procese 

rastie. Výbory majú pre plénum Senátu zaistiť odborné stanovisko, na ktoré sa potom členovia 

Senátu môžu spoľahnúť.78 Vyhodnocujú podklady, ktoré sú im predložené. Predkladá sa im 

minimálne sprievodný list prezidenta republiky, kópia občianskeho preukazu, výpis z registru 

trestov, lustračné osvedčenie, životopis a čestné prehlásenia, ktorými deklaruje kandidát 

splnenie formálnych podmienok.  

Zasadnutia sú pomerne krátke vzhľadom na 60 dňovú lehotu, ale rolu hrá aj to, ako veľmi je 

kandidát kontroverzný. Zasadnutí sa  zúčastňuje v niektorých prípadoch aj zamestnanec 

 
77 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 220. 
78 ŘÍHA M. Ústavní soud ve třetí dekádě – trendy a změny ve výběru strážců ústavnosti. In: KYSELA, J. et al. 

Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Praha: Leges. 2015. s. 228 
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legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta alebo samotný kancelár. Názory odborníkov sa 

zhodujú na tom, že výbory neplnia funkciu sita, a ak dôjde k skutočne detailnému vyšetrovaniu 

kandidáta, deje sa to zväčša z vonkajšej iniciatívy.79 Kritizovaná je tiež klesajúca odbornosť 

členov Senátnych výborov80, ktorá neprispieva k dôslednosti a kvalite screeningu kandidátov. 

Na procese výberu sudcov Ústavného súdu ČR sa ale podieľa okrem tých vyššie uvedených, aj 

mnoho ďalších orgánov, ktorých postup nie je právom regulovaný a ich personálne zloženie nie 

je stabilné. Primárne sa jedná o senátorské kluby a poradné orgány prezidenta. 

Senátorské kluby 

Jednanie o výbere sudcov ústavného súdu v senátorských kluboch rovnako ako v 

prezidentských poradných orgánoch nie je pravidlom a ani na to nie je stanovený formálny 

postup. Ak ale kandidáti na sudcov v niektorých senátorských kluboch vystúpia, je to zväčša 

neformálne osobné  stretnutie so senátormi, kde sú konfrontovaní s osobnejšími a citlivejšími 

otázkami, a to aj z dôvodu, že časť právnych otázok je už vyčerpaná na predchádzajúcich 

zasadnutiach výborov.81 Kandidáti, ktorí majú väčšiu schopnosť sa prispôsobiť spoločnosti v 

ktorej sa nachádzajú, vedia práve tieto jednania využiť výrazne v svoj prospech tým, že svoje 

postoje prispôsobia podľa toho, v ktorom senátorskom klube sa nachádzajú. Táto fáza vie teda 

šance kandidáta na úspech rapídne zvýšiť či znížiť. Neexistuje žiadna povinnosť vyhotovovať 

záznam z týchto jednaní ani iná právna úprava jednaní v kluboch, a preto môžeme konštatovať, 

že tieto jednania sú najnetransparentnejšou časťou procesu.82 

Poradné orgány prezidenta 

V prípade zostavovania prvého ústavného súdu v novovzniknutej Českej republike, kedy bolo 

nutné nájsť 15 kvalitných právnikov, ktorí naviac neboli spájaní s minulým režimom, sa 

prezident Václav Havel rozhodol pre verejné výberové konanie uverejnené vo verejnej tlači. 

Ďalej oslovil právnické fakulty, Akadémiu vied a profesijné komory a tiež zriadil poradnú 

komisiu pod vedením Otakara Motejla. Poradná komisia výsledky svojho posudzovania 

 
 

 
80  KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 244 
81  KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1.. str. 230 
82 KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. Senát a výběr soudců Ústavního soudu. In Jan Kysela. Dvacet let 

Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016. s. 187-210. Teoretik. ISBN 978-80-

7502-166-3.. str. 201. 
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predložila prezidentovi83 a on z návrhov vybral svojich kandidátov. Prezident Havel bol 

kritizovaný za absenciu predbežnej konzultácie s komorami Parlamentu ČR. 

Poradná skupina prezidenta Václava Klausa pre právne otázky bola síce početnejšia, ale zišla 

sa len trikrát a nemala signifikantný dopad na zloženie druhého ústavného súdu. Prezident 

Klaus návrhy riešil predovšetkým na individuálnej úrovni s blízkymi spolupracovníkmi, medzi 

ktorých patril i Pavel Rychetský.84 Podľa spomienok zúčastnených i mnohých autorov, bol 

menovací proces prezidenta Klausa charakteristický dlhou dobou medzi jednotlivými 

vymenovaniami a tiež navrhovaním kandidátov z osobných známostí, či doporučení,85 čo 

ilustruje i výrok bývalého senátora Martina Mejstříka: „Kancelář pana prezidenta Klause 

zvedne telefon a obtelefonuje pár známých“.86 

Významný vplyv na to, kto je navrhnutý na funkciu ústavného sudcu mal Pavel Rychetský, 

súčasný predseda Ústavného súdu ČR, i za prezidentovania Miloša Zemana. Medzi ďalšie 

osobnosti, s ktorými sa prezident Zeman radí sú aj Josef Baxa, Iva Brožová, Pavel Šámal, či 

Pavel Zeman.87 Naviac je pre neho charakteristické aj diskutovanie priechodnosti svojich 

kandidátov s predsedami Senátu.  

3.2.2. Vplyv výberového procesu na rozhodovanie Ústavného súdu ČR 

Jedným z charakteristických znakov úpravy procesu výberu ústavných sudcov v ČR je možnosť 

znovu vymenovania sudcov. Táto možnosť otvára dvere tým, ktorí boli s rozhodovaním 

konkrétneho sudcu spokojní, aby takto odmenili kandidáta, ktorý im vyhovoval, alebo naopak. 

To sa potvrdilo pri menovaní sudcov tretieho Ústavného súdu ČR, kde rozhodovanie ku koncu 

funkčného obdobia zásadne ovplyvňovalo to, ako Senát o jednotlivých sudcoch hlasoval. 

Najviditeľnejšie to bolo pri náleze zo dňa 29. 5. 2013, Církevní restituce, sp. zn. Pl. ÚS 10/13 

(177/2013 Sb.), kedy tí ktorí hlasovali v súlade s väčšinovým názorom Senátu, boli znovu 

zvolení. Toto však vôbec nemusí znamenať, že sudcovia, ktorí boli znovu zvolení nehlasovali 

nezávisle, avšak do budúcna to stanovuje nebezpečné pravidlo pre sudcov Ústavného súdu ČR, 

 
83 NĚMČEK, T. Vojtěch Cepl: Život právníka ve 20. století, Praha: Leges, 2010, s. 120. 
84  ŘÍHA M. Ústavní soud ve třetí dekádě – trendy a změny ve výběru strážců ústavnosti. In: KYSELA, J. et al. 

Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Praha: Leges. 2015.str223. 

 

 
86 Senát Parlamentu ČR. Stenozáznam ze 4. dne 7. schůze jednání Senátu Parlamentu ČR ze dne 4. 8. 2005 

(Jednání o vyslovení souhlasu s jmenováním Vlasty Formánkové). Senat.cz [online]. 1. 1. 2012 [cit. 15. 2. 2018]. 

Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=5&IS=3208&T=95  
87 Stenozáznam z 1. dne 8. schůze Senátu konané dne 25. 4. 2013. Senat.cz [online]. Senát Parlamentu ČR. [cit. 

29.2.2020]. https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=68263  

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=5&IS=3208&T=95
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že je možné zvýšiť svoje šance (hlavne ku koncu funkčného obdobia) na znovu vymenovanie 

strategickým chovaním.88 

Toto potvrdzujú aj výroky z anonymných rozhovorov so samotnými ústavnými sudcami v už 

spomínanom českom výskume: 

„Já jsem v rámci svého vystoupení v Senátu řekl, že se vidíme při této příležitosti naposledy a 

nehodlám ani napodruhé se ucházet, i když je to možné. Ale nemyslím si, že je to v pořádku, 

protože přeci jen ústavní soudce ke konci svého mandátu… Ústavní soud je specifický v tom, že 

vyřizuje napůl politické záležitosti, že se sem obrací skupiny senátorů, zleva z prava, a ty prostě 

toho ústavního soudce volí. Já si myslím, že není v pořádku, abych já s vědomím, že za měsíc 

budu mít slyšení v Senátu, rozhodoval. Asi bych to řešil spíše tou cestou, že by se měl prodloužit 

mandát na 15 let se zákazem opakování. Což je jistá cesta, o které se začalo diskutovat i v 

Parlamentu a myslím, že ty úvahy zatím nějak zamrzly, ale… Není v pořádku opakování 

mandátu obecně.“89 

„Dva případy (...) tomu nasvědčují, doktor Výborný a (...) doktor Nykodým, neprošli v Senátu 

se zjevným důvodem, který má tyto souvislosti, což pokládám za obrovskou chybu (...). Senát 

postupoval takto pragmaticky, že nesouhlasil se jmenováním těch dvou jen proto, jak se 

kuloárně přesvědčivě ukázalo, že oni hlasovali v době svého působení v rozporu s jejich 

současnými pohledy na některé otázky, pokud jde o církevní restituce například. To si myslím, 

že bylo nefér.“90 

Pokým tento príklad môžeme zaradiť medzi priame vplyvy procesu výberu ústavných sudcov 

na rozhodovanie Ústavného súdu ČR, ktoré sa nevyskytujú v praxi tak často, prakticky 

nevyhnutné sú naopak vplyvy nepriame. To môžu byť neúmyselné, ale aj úmyselné politické 

vplyvy.  

Nepriame mimoprávne, politické vplyvy môžu byť najlepšie viditeľné u jednotlivých 

prezidentov v procese výberu ústavných sudcov. Môžeme konštatovať, že ani jeden z 

 
88 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf.str. 81. 
89 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf.str. 183. 
90 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf.str. 183. 
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prezidentov sa nepokúsil Ústavný súd ČR ideologicky ovládnuť tým, že by Senátu predkladal 

iba jeho názorovo spriaznených kandidátov. To môže mať následné príčiny91:  

1. Snaha o vyvážené zloženie ústavného súdu, ktoré odráža ideologické a hodnotové 

nastavenie spoločnosti. 

2. Strategické navrhovanie kandidátov s ohľadom na zloženie Senátu a teda aj 

priechodnosť jednotlivých kandidátov. 

3. Relatívne úzky okruh kandidátov, ktorí spĺňajú formálne i neformálne podmienky pre 

menovanie do funkcie sudcu ústavného súdu, a preto je ťažké nájsť dostatočný počet 

kandidátov, ktorí spĺňajú potrebné podmienky a zároveň sú adekvátne ideologicky 

orientovaní. 

4. Legalistické chápanie činnosti ústavného súdu a neuvedomovanie, či nepripúšťanie si 

významu a povahy ústavného súdu. To demonštruje i nasledujúca spomienka bývalého 

ústavného sudcu Vladimíra Klokočky:  „Když mi v roce 1993 ve Vladislavském sále 

tehdejší premiér blahopřál ke jmenování do funkce soudce Ústavního soudu, ujistil jsem 

ho, že tuším, jak náročný a obtížný úkol přijímám. S úsměvem sobě vlastním na mě 

pohlédl a pravil: ‚Ale prosím Vás, co je to Ústavní soud, co je to Ústavní soud?‘ To byl 

okamžik, kdy jsem si plně uvědomil, že nejen tuším, ale že opravdu (ale opravdu) vím, 

jak obtížný úkol to bude.“ 92 To sa však zmenilo už i počas prezidentovania Václava 

Klausa, keď Ústavný súd ČR vstúpil po viacerých politicky výbušných nálezoch do 

povedomia.93 

Bezpochyby ďalším spôsobom, ktorým môže prezident vplývať na rozhodovanie Ústavného 

súdu ČR je načasovanie vymenovania sudcu. Predĺžením, či skrátením doby medzi vyslovením 

súhlasu, vymenovaním a zložením sľubu, môže prezident ovplyvniť názorovú väčšinu pléna 

súdu, či jeho senátov. To hlavne ak by Ústavný súd ČR rozhodoval o otázke, v ktorej má 

prezident určitý záujem a zmena kvóra by mohla ovplyvniť výsledok.  

Ešte viac zaujímavé z hľadiska mimoprávnych vplyvov je aj dianie v Senáte. Pokým obsah 

jednaní na senátnych kluboch a výboroch nie je verejnosti známy a tak nevieme presne 

 
91 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 
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92 KLOKOČKA, Vladimír. Cesty české ústavnosti. In: KOKEŠ, Marian a Ivo POSPÍŠIL (eds.). In dubio pro 

libertate: úvahy nad ústavními hodnotami a právem : pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 

Brno: Masarykova univerzita, 2009, str. 15–21, s.tr 15. 
93 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 
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vyhodnotiť ako zostavujú záverečné stanovisko, diskusie na schôdzach Senátu sú naopak 

verejné. Vieme teda zovšeobecniť, aké otázky Senátorov najviac zaujímajú. Z hľadiska 

potenciálneho pôsobenia mimoprávnych vplyvov v rámci menovacieho procesu, sú najčastejšie 

a najpodstatnejšie nasledovné otázky: 

a.) životné a profesijné etapy kandidáta, špecificky potom členstvo v KSČ 

b.) spoločenské a politické problémy a politicko-filozofické nastavenie kandidáta 

c.) hodnotenie vybraných rozhodnutí Ústavného súdu 

d.) výklad jednotlivých základných ľudských  práv, Listiny či Ústavy94 

Môžeme z toho vyvodzovať, že senátori tak zisťujú, ktorí z kandidátov by v budúcnosti 

rozhodoval na Ústavnom súde ČR tak, aby to odpovedalo ich presvedčeniu. Nie všetci zo 

senátorov považujú napríklad otázky na politickú orientáciu, ako prípustné. Podľa slov 

niektorých, predstavujú podobné otázky nemiestnu lustráciu názorov na bytostne politické 

záležitosti.95 Senátor Jiří Dienstbier zastáva názor, že dôležitejšie než samotné zistenie 

filozoficko-politickej orientácie kandidáta je preveriť schopnosť kandidáta svoje názory riadne 

odôvodniť.96 

Často skloňovanou témou na schôdzach Senátu býva aj politická minulosť kandidátov na 

sudcov ústavného súdu. Najvýznamnejší z nich sú Miroslav Výborný, Pavel Rychetský či 

Zdeněk Koudelka. Rada senátorov vyjadruje svoju obavu z toho, aby sa takýmito krokmi 

nestala z Ústavného súdu ČR len predĺžená ruka politiky. 

Prístup k výkladu práva je ďalšia kategória ktorá je predmetom diskusie. Ako príklad môžeme 

uviesť prejedávanie Elišky Wagnerovej, o ktorej prístupe k výkladu práva Václav Havel na 

jednaní schôdze hovoril a jasne pomenoval, že to je prístup, ktorý patrí na Ústavný súd ČR. To 

podporil aj senátor Petr Pirthart, podľa ktorého sú ústavné súdy: „pevnostmi čelícími 

alibistickému právnímu formalizmu umožňujícímu vyvinovat se z odpovědnosti neustálými 

poukazy na chybějící legislativu (...)“ a preto ocenil, že uvedená kandidátka splňuje jeho 

 
94 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 
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predstavy o sudcovi ústavného súdu, ako sudcovi svojho druhu97. Nutné k tomu dodať, že ani 

Eliška Wagnerová nebola v Senáte vnímaná rýdze pozitívne. Mala totižto veľmi nízku 

úspešnosť pri voľbe (55,6%), a tak nutné kvórum prekonala len o 3 hlasy.  

Po uvedení demonštratívnych príkladov môžeme konštatovať, že posudzovanie politickej 

minulosti kandidátov, politických názorov, aj toho ako pristupujú k výkladu práva, či ako chápu 

ústavné hodnoty, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou politického procesu,98 a tak sa vytvárajú 

priestory pre mimoprávne vplyvy v rámci menovacieho procesu. 

Precíznosť, rovnomernosť a selektívnosť procesu screeningu kandidátov zatiaľ nedosahuje 

úrovne napríklad Spojených štátov amerických, avšak so stúpajúcou judicializácou politiky 

môžeme predvídať, že dôkladnosť bude narastať. Ale nahrávať tomu môže aj fakt, že Ústavný 

súd ČR bude rozhodovať o kľúčových otázkach ako definícia rodiny či ústavné poňatie 

súkromia, a preto záujem obsadiť súd určitým spôsobom bude pravdepodobne stúpať.  

3.3. Diverzita 

Dôležitosť pestrosti v zložení ústavných súdov si uvedomovali prakticky všetci prezidenti 

Českej republiky. Jedine prezident môže v Českej republike koncepčne zostavovať Ústavný 

súd ČR tak,  aby v ňom boli zastúpené rozličné sudcovské osobnosti. Senát v tomto procese 

koná výhradne ad hoc, a málo kedy sa senátori zameriavajú na celkovú kompozíciu súdu. Je ale 

viditeľné, že väčšej diverzite v zložení ústavného súdu sa v Českej republike prikladá čoraz 

väčší dôraz. Na rozdiel od iných štátov, kde je na verejnosti často diskutovaná etnická, či 

náboženská rôznorodosť, v českých reáliách sa aktuálnym predmetom diskusie o zložení 

Ústavného súdu ČR pravdepodobne najčastejšie komentuje vek sudcov a prípadne ich pohlavie. 

V ďalších podkapitolách si teraz priblížime, ktorým  mimoprávnym aspektom je daný v českom 

prostredí dôraz, a ako je veľmi je dbané na celkovú rozmanitosť súdu. 

Profesijná minulosť 

Z formálnych požiadaviek na českých ústavných sudcov vymedzených v čl. 84 odst. 3 Ústavy 

ČR je asi najkritizovanejšou práve požiadavka na 10 ročnú právnickú prax. Ako uvádza i 
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Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf str. 98. 
98 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf str. 100. 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
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Vladimír Sedláček, hodnotenie tohoto požiadavku fakticky náleží prezidentovi a Senátu.99 Pod 

tento vágny pojem sa tak v praxi môže zmestiť i činnosť v legislatívnych či zastupiteľských 

zboroch, s čím nesúhlasí mnoho odborníkov. Táto možnosť totižto vymedzuje veľmi široký 

okruh kandidátov a otvára cestu bývalým politikom na Ústavný súd ČR. 

Oproti americkej tradícii, kde na Najvyššom súde Spojených štátov amerických zasadajú 

primárne bývalí federálni sudcovia nižších inštancií, alebo Nemecku, kde sú zavedené kvóty na 

zastúpenie sudcov, na Ústavnom súde ČR dominujú skôr akademici. 

V Českej republike vidíme, že pokým v nomináciách na Ústavný súd ČR Václava Havla 

dominovali kandidáti z prostredia justície za ktorými nasledovali akademici a podnikoví 

právnici, nominácie prezidenta Klausa sú charakteristické rozmanitejším zastúpením rôznych 

právnických povolaní s dôrazom na kontakt s praxou. Počas prezidentovania Miloša Zemana 

môžeme pozorovať znovu opätovné posilňovanie akademickej sféry a na ústupe sú nominácie 

bývalých politikov.100. 

Je nespochybniteľné, že stereotypy okolo jednotlivých profesií stále pretrvávajú. Príkladom 

toho je výrok dlhoročného predsedu Ústavného súdu ČR Pavla Rychetského: “Oni mně dělaj z 

pléna Ústavního soudu vědecké semináře a kolokvia, ale já potřebuji, aby soudili.“101 

Veľmi diskutovaným právnickým povolaním je aj advokácia. Predmetom kritiky sú na jednej 

strane konkrétne prípady, či klienti ktorých advokáti zastupovali, no ešte výraznejšia je kritika 

prístupu k právu ako takému. Pokým advokát je zvyknutý právo ohýbať a prispôsobovať 

klientovi, u sudcu je tento prístup neakceptovateľný. 

Ako už bolo vyššie spomínané, politicky aktívnych kandidátov postupne ubúda. Títo kandidáti 

sú v Senáte pravidelne predmetom dlhých diskusií ohľadom ich nezávislosti, odbornosti a 

osobnej integrity. V súčasnosti môžeme konštatovať, že návrh politicky aktívnych kandidátov 

spätých s akoukoľvek stranou, je často kritizovaný ako zo strany laickej tak i odbornej 

verejnosti. Podľa Michala Říhy102 by ale nemuseli byť títo kandidáti takto zatracovaní a naopak 

práve oni majú potenciál priniesť na Ústavný súd ČR pochopenie každodennej praxe 

 
99 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního 

soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str .219. 
100 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 236. 
101 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 236. 
102 ŘÍHA M. Ústavní soud ve třetí dekádě – trendy a změny ve výběru strážců ústavnosti. In: KYSELA, J. et al. 

Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Praha: Leges. 2015. 
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Parlamentu ČR, ktoré chýba advokátom i profesionálnym sudcom. Príkladom môže byť sudca 

Rychetský, ktorého ako bývalého vrcholného politika navrhol prezident Klaus a potom aj 

prezident Zeman, ale aj sudcovia Výborný, Janů a Lastovecká. 

Sprievodným javom je aj to, že politici ako kandidáti na sudcov sú  nahradzovaní kandidátmi 

so skúsenosťami z trestného procesu akými sú štátni zástupcovia, či prokurátori. Tí na jednej 

strane môžu Ústavný súd ČR obohatiť svojimi znalosťami trestného práva, ale naopak so sebou 

nesú istú tvrdosť pri rozhodovaní a neochotu vyjsť v ústrety sťažovateľom v trestných 

veciach.103 

Každá z jednotlivým právnických profesií so sebou nesie určité špecifiká, ktoré osobu 

ovplyvňujú, a preto je treba dbať na vyváženosť. Dôležitosť profesijnej diverzity na Ústavnom 

súde vystihuje aj nasledujúci výrok Pavla Rychetského z roku 2022 po jeho 19 ročnom pôsobení 

na Ústavnom súde ČR : „Jde především o to, aby byl Ústavní soud složen z takových osobností, 

aby byla zachována hodnotová kontinuita a byli tam lidé z praxe, kteří v každodenní profesní 

činností pracovali s lidskými osudy. Asi bych preferoval, aby měli za sebou soudcovskou 

kariéru, ale neznamená to, že na Ústavní soud nemůže přijít advokát nebo státní zástupce. 

Alespoň zčásti by však měla být zachována kontinuita z hlediska soudcovské praxe. I přítomnost 

akademiků je nezbytná, protože pohled teoretika, který má schopnost vidět za hranice našeho 

právního systému, je také přínosem.”104  

Pohlavie 

Pohlavie sudcu je jedna z mnohých osobnostných charakteristík, ktorej sa aj v českom kontexte 

dáva čoraz dôležitejší význam. Na zastúpenie žien na Ústavnom súde ČR sa jednotliví aktéri 

výberu sudcov dnes v českom kontexte cieľavedome zameriavajú. Oproti krajinám ako Veľká 

Británia či Spojené štáty americké sa zatiaľ nediskutuje o špeciálnych menšinových kreslách105 

pre jednotlivé etniká, národnosti či náboženstvá, avšak primerané zastúpenie žien považuje 

väčšina odborníkov ale i laická verejnosť za nevyhnuté k tomu aby súd takéhoto významu 

odrážal zloženie spoločnosti aspoň čiastočne.  

 
103 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 242. 
104 RYCHETSKÝ, Pavel. Politici mezi paragrafy [podcast online]. Praha: info.cz, 2022. Dostupné na: 

https://www.info.cz/podcasty/paragrafy/rychetsky-podcast. 
105 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 240. 

https://www.info.cz/podcasty/paragrafy/rychetsky-podcast
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Cielený priestor pre ženy na Ústavom súde ČR priznávali aj členovia výberovej komisie 

prezidenta Havla106. Počet žien sa v histórii tohto Ústavného súdu Č ako vidíme na grafe držal 

na číslach dva, tri a pri prezidentovaní Václava Klausa sa ešte zvýšil na počty 5 až 6. No 

v súčasnosti celé obdobie tzv. tretieho Ústavného súdu ČR boli na ústavnom súde sudkyne len 

dve - Milada Tomková a Kateřina Šimáčková. Po odchode Kateřiny Šimáčkovej na Európsky 

súd pre ľudské práva v decembri 2021 je počet zmenšený na žalostne nízke číslo 1. K tomuto 

sa predseda Ústavného súdu ČR Pavel Rychetský vyslovil nasledovne:  

“Nemám potuchy, kdo Kateřinu Šimáčkovou, která odešla k ESLP nahradí. Nejsem žádný 

genderový fanatik, ale na Ústavním soudu by nebylo dobré, aby z patnácti soudců zůstala jen 

jedna žena. Byl bych rád, kdyby k nám nastoupil soudce ženského pohlaví.“107 

Nutné je ale dodať, že miesto po Kateřine Šimáčkovej do dnešného dňa ešte obsadené novým 

sudcom nebolo, ale prezident Zeman na konci marca 2022 navrhol ako kandidáta muža, 

advokáta Petra Poledníka, ktorého Senát zamietol. 

Aj keď sa zdá, že odborná verejnosť je spoločne presvedčená o dôležitosti zastúpenia žien v 

takejto inštitúcii, nájdu sa aj názory, ktoré takto účelové obsadzovanie kritizujú: “Nic proti, 

každý převážně mužský kolektiv jistě ocení, když je občerstven mladou kolegyní. Když se však 

 
106 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str .107.  
107 RYCHETSKÝ, Pavel. Politici mezi paragrafy [podcast online]. Praha: info.cz, 2022. Dostupné na: 

https://www.info.cz/podcasty/paragrafy/rychetsky-podcast. 
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jedná o instituci, jakou je Ústavní soud, má člověk z takové veřejné objednávky, která již 

dopředu diskvalifikuje, chtě nechtě blbý pocit. (...) Pokud Petr Poledník Senátem neprojde, lze 

snad doufat jen v jedno: v důstojnou debatu bez ohledu na to, zda další z případných kandidátů 

či kandidátek bude odpovídat nějaké „objednávce“ 108 uvádza autor z portálu Česká justice. 

Ďalšie aspekty 

Vekové zloženie, ako jeden z ďalších aspektov, ktoré aktéri výberu ústavných sudcov 

zohľadňujú. Ohľadne veku sudcov Ústavného súdu býva predmetom diskusií jednak minimálny 

vek pre výkon funkcie sudcu Ústavného súdu ČR a snáď ešte viac sa rozpráva o maximálnej 

hranici, ktorá v českej úprave absentuje. Objavujú sa hlasy, ktoré volajú po obmedzení 

funkčného obdobia do veku 70 rokov, rovnako ako u sudcov všeobecných súdov za účelom 

omladenia súdu. Vek bol diskutovaný napr. pri opätovnej voľbe Pavla Rychetského a bol aj 

témou aktuálnou a diskutovanou v už spomínanom prípade, kedy na miesto Kateřiny 

Šimáčkovej je navrhovaný 70 ročný Petr Poledník. Historicky vidíme pri českých prezidentoch 

dve skupiny. Jedna, ktorú tvorí prezident Zeman a Havel, navrhovala vekovo rôznorodých 

kandidátov a druhá, predstavovaná prezidentom Klausom, menovala vekovo homogénnu 

skupinu.109  

Čo sa týka politických postojov sudcov či afiliácie s určitou politickou stranou, tejto 

problematike boli v nedávnej dobe venované viaceré analýzy. Môžeme zhrnúť že prakticky 

všetky potvrdzujú len veľmi limitovaný vplyv politického presvedčenia pri hlasovaní českých 

ústavných sudcov. Jan Chmel110 vo svojich článkoch a publikáciách toto zdôrazňuje a ďalej 

dodáva, že u väčšiny sudcov sa toto prejavuje skôr tým, či k funkcii sudcu Ústavného súdu ČR 

pristupujú ako zdržanlivý arbiter, alebo naopak aktivistický napravovateľ nevyhovujúceho 

stavu.111 

 
108 DIMUN, Petr. Objednává se žena na Ústavní soud. Česká justice. 2022. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/blog/objednava-se-zena-na-ustavni-soud/  
109 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 240  
110 CHMEL, Jan. Vliv politické ideologie na rozhodování Ústavního soudu ČR. In: BROZ, Jan a Jan CHMEL 

(eds.). Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace. Praha: Leges, 

2016, s. 66–117; CHMEL, Jan. Postoje soudců a jejich vliv na senátní rozhodnutí Ústavního soudu ČR.In: 

ONDŘEJKOVÁ,Jana a Jan MALÍŘ (eds.). Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? 

Praha: Leges, 2020, s. 128–159. 
111 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf.str. 63 

https://www.ceska-justice.cz/blog/objednava-se-zena-na-ustavni-soud/
https://www.ceska-justice.cz/blog/objednava-se-zena-na-ustavni-soud/
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf
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Väčšina odborníkov sa zhoduje, že výber ústavných sudcov nemôže byť na rozdiel od iných 

verejných funkcií predmetom straníckych dohôd práve pre zásadu nestrannosti sudcov. V praxi 

je asi situácia často iná a tento názor zastala aj bývalá sudkyňa Ústavného súdu ČR Eliška 

Wagnerová, keď poukázala na miešanie politiky a súdu v už v menovacom procese a aj v 

samotných procesoch, ktoré má vo svojej agende Ústavný súd ČR. Demokratický proces vedie 

k posilnení legitimity celej inštitúcie.112 

I keď členstvo v politickej strane je behom výkonu sudcovskej funkcie zakázané, zjavná 

politická afiliácia jednotlivých sudcov k určitým politickým stranám bola viditeľná hlavne pri 

Havlovom ústavnom súde, čo reflektuje i nasledujúci výrok: “Prezident si přál Vladimíra 

Klokočku, my (KDS) jsme chtěli Procházku, ODS Zděnka Kesslera, ODA Vojtěcha Cepla” 113. 

Toto je ale dnes stále menej viditeľné. Ako už bolo spomínané vyššie, kandidáti, ktorí majú 

minulosť jasne spojený s určitou politickou stranou sú upozaďovaní a v súčasnosti je dopyt po 

sudcoch čo najmenej politicky vyhranených, nezávislých. Problém je však v tom, že takýchto 

kandidátov samozrejme nie je dostatok.  

V poslednom rade by som sa rada zastavila u vplyvu verejnej mienky a médií na rozhodovanie 

ústavného súdu ČR.  

„V podmínkách moderní informační společnosti narostla důležitost masových médií, v nichž 

dnes probíhají nejzásadnější debaty o veřejných záležitostech. Média hrají nezastupitelnou roli 

při informování jednotlivců ve věcech veřejného zájmu. Zprostředkovávají jednotlivcům 

informace o soudobém dění, o tendencích uplatňujících se v životě státu i společnosti. Média 

umožňují udržovat veřejnou diskusi, v níž se zprostředkovávají různé názory, a poskytují tak 

jednotlivcům i různým společenským skupinám příležitost, aby přispívali k utváření obecnějšího 

názoru. Tak média představují rozhodující faktor v permanentním procesu tvorby názorů a 

nakonec i tvorby vůle jednotlivců, společenských skupin, ale i politických institucí (...).“ 114 

Sudcovia tretieho Ústavného súdu ČR podľa Benákovho výskumu115 na základe anonymných 

hĺbkových rozhovorov majú diametrálne rôznorodý vzťah k médiám, mediálnym výstupom a 

podávaním informácií ohľadne práce ústavného súdu. Na čom sa však väčšinovo zhodujú, je 

 
112 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 239 
113 KYSELA, Jan, Kristina BLAŽKOVÁ a Jan CHMEL. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-074-1. str. 240 
114 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. I.ÚS 4035/14 
115 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf  str. 177. 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf


40 
 

fakt, že predseda súdu Rychetský, isté a požadované mantinely verejného vystupovania 

prekračuje.116 

Čo sa týka vystupovanie sudcov v médiách alebo smerom k médiám, kvantitatívna analýza 

českých médií, ktorá potvrdzuje, že na predných stránkach denníkov sa objavilo 8% rozhodnutí 

ku ktorým Ústavný súd ČR vydal tlačovú správu, čo je v porovnaní s Najvyšším správnym 

súdom a Najvyšším súdom výrazne vyššie číslo.117 Už len z povahy agendy Ústavného súdu 

ČR, nie je možné aby nevstupoval do verejných, či politických debát. Je preto v jeho prospech, 

ak sú sudcovia pripravení jednotlivé rozhodnutia verejnosti vysvetľovať tlačovými správami, 

či prostredníctvom hovorkyne aj s prihliadnutím na budovanie dôvery v súdnictvo. Je dobré 

vidieť trend poslednej doby, kedy ústavné súdy nie len v Českej republike zdôrazňujú svoju 

rolu, ako súdu stojaceho mimo štruktúru kariérneho súdnictva, ako neanonymná inštitúcia, kde 

sú jednotlivé sudcovské osobnosti viditeľné a verejnosti známe118. Toto potvrdzuje aj fakt, že 

sa niektorí sudcovia otvárajú verejnosti vystupovaním v médiách, ktoré smerujú k naozaj 

širokej verejnosti, čím sa jej približujú. Je možné, že aj takýto spôsob dokáže upriamiť 

pozornosť verejnosti na Ústavný súd ČR, na jeho význam, dôležitosť Ústavy, ľudských práv 

atď. Príkladom toho je napr. rozhovor s už spomínaným Pavlom Rychetským v relácii Českého 

rozhlasu Blízká setkání, alebo rozhovor s Kateřinou Šimáčkovou v lifestylovom časopise 

Vogue CS. Každopádne je to prístup, ktorý nie je bežný vo všetkých krajinách Európy. Veľa 

ústavných súdov ostáva zatvorených, osoby sudcov nevystupujú verejne a rozhovory so 

sudcami vo voľnočasových magazínoch sú pre nich nepredstaviteľné. 

  

 
116 SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2021. s. 15. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf   
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4. ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

4.1. Vývoj 

K pochopeniu súčasnej situácie ústavného súdnictva Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), je 

potreba vymedziť základné míľniky historického vývoju na území Slovenska. Pri ich priblížení 

je nám bezpochyby výhodou, že Slovenská a Česká republika spolu zdieľajú veľkú časť 

modernej histórie. Väčšina z vývoja ústavného súdnictva na území dnešnej Slovenskej 

republiky bola  už uvedená v kapitole č 3.1., kde je uvedený predvojnový vývoj na spoločnom 

československom území.  

Nad to je možno zaujímavé zmieniť, že počas existencie samostatného slovenského štátu, tento 

štát v svojej ústave z roku 1939 predpokladal, že ústavnú kontrolu bude vykonávať ústavný 

senát, ako osobitný orgán. Ten však svoju rozhodovaciu činnosť nikdy zahájil.  

Po novembrových zmenách roku 1989 bol zriadený Ústavný súd Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky, a ten bol historicky druhý reálne fungujúci a činný ústavný súd na 

území Slovenska.  Fungoval do 31.12.1992. Na Slovensku sa v roku 1992 pripravovala aj 

úprava pre samostatný ústavný súd, a tak bol prijatý zákon č. 7/1992 Zb., o Ústavnom súde 

Slovenskej republiky a nadväzujúci zákon č. 8/1992 Zb., o organizácii Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. Nasledoval však rozpad federácie a tento ústavný súd teda nikdy 

nevznikol. Úprava bola ale z veľkej časti recipovaná v ústavnom zákone č. 460/1992 Zb., 

Ústava Slovenskej republiky, a bola použitá pre vznik Ústavného súdu SR. Dnešný Ústavný 

súd SR zahájil svoje fungovanie už tri týždne po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

Personálna kontinuita s federálnym ústavným súdom ale na Slovensku na rozdiel od Českej 

republiky nenastala. Na Ústavný súd SR v roku 1993 nebol vymenovaný ani jeden zo 

slovenských sudcov bývalého federálneho ústavného súdu. 

Ale rovnako ako pre Českú republiku, aj pre zrod samostatného Ústavného súdu SR je dôležitý 

ústavný základ, ktorý bol položený Ústavným súdom Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky, z ktorého vyplýva vzájomnosť vzťahov právnickej obci v oboch republikách 

dodnes. Vzájomnosť právneho prostredia týchto dvoch republík sa však utvárala aj naďalej. 

Hlavne pri spoločných vedeckých podujatiach, spolupráci právnických fakúlt, ale aj tým, že 

mnoho významných slovenských právnikov v Českej republike študovalo. Najvýznamnejšie 

v tomto ohľadne boli aktivity Ústavu štátu a práva Akadémie vied  Českej i Slovenskej 
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republiky, kde pôsobili aj neskorší sudcovia prvého a druhého  Ústavného súdu SR Milan Čič 

a Eduard Bárány 

Sudcom ústavného súdu až do dnes môže byť občan slovenskej republiky s minimálnym vekom 

40 rokov, voliteľný do Národnej rady SR s právnickým vzdelaním, ktorý je činný v právnickom 

povolaní minimálne 15 rokov.119 Zmena v úprave organizácie súdu nastala v roku 2001, kedy 

bol zmenený počet ústavných sudcov z 10 na 13, ich funkčné obdobie bolo predĺžené zo 7 na 

12 rokov, a zaviedol sa zákaz opakovania mandátu120.  

4.2. Výber ústavných sudcov 

4.2.1.  Proces výberu a menovania ústavných sudcov a jednotliví aktéri procesu 

V nadväznosti na kapitolu 3.2. si priblížime aj proces výberu sudcov Ústavného súdu SR. Aj v 

Slovenskej republike je v súlade so systémom bŕzd a protiváh proces rozložený medzi 

predstaviteľov moci zákonodarnej a výkonnej. Prvá časť sa odohráva na pôde NR SR a druhú 

má vo svojich rukách prezident republiky.  

Sudcovia Ústavného súdu SR sú menovaní prezidentom republiky na návrh NR SR.  Národnej 

rade SR môže predkladať návrhy pomerne široký počet subjektov. Ústavnoprávny výbor NR 

SR následne jednotlivé návrhy overí a má na starosti aj verejné vypočutie kandidátov. Po 

verejnom vypočutí jedná o kandidátoch plénum Národnej rady SR, ktoré musí navrhnúť 

prezidentovi kandidátov v počte dvojnásobku uvoľnených miest na Ústavnom súde SR. Finálny 

výber z navrhnutých kandidátov robí prezident republiky a ním vybraný kandidáti zložia sľub 

do jeho rúk, čím sa ujímajú svojej funkcie.   

Národná rada SR 

Kľúčovú rolu v celom procese má Národná rada SR, ktorej právomoc zveruje čl. 134 odst. 2 

Ústavy SR a konkretizovaný v § 115 a nasl. rokovacieho poriadku Národnej rady SR: 

“(1) Národná rada navrhuje prezidentovi republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov 

ústavného súdu, ktorých má prezident republiky vymenovať; navrhnutí sú tí kandidáti, ktorí 

získajú najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.  

 
119 Čl. 134 a násl. ústavného zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky 
120 Čl. 134 odst. 4 ústavného zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky 
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(2) Ak sa podľa odseku 1 nenavrhne dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, 

tajná voľba ďalších kandidátov do uvedeného počtu sa opakuje.  

(3) Ak v opakovanej voľbe nebol navrhnutý zostávajúci počet kandidátov na sudcov ústavného 

súdu, vykonajú sa nové voľby; v nich sa zvolí zostávajúci počet kandidátov.” 

Aj keď voľba sudcov Ústavného súdu SR Národnou radou SR má veľký legitimačný význam, 

je zrejmé že nebude oprostená od politických motivácií, keďže Národná rada SR je jediný 

zákonodarný zbor v štáte a práve ním vydávané zákonné predpisy budú najčastejšie predmetom 

rozhodovania Ústavného súdu SR. Orgánom, ktorý má na výber ústavných sudcov veľký vplyv 

v rámci Národnej rady SR, je Ústavnoprávny výbor. Ten, ako už bolo vyššie uvedené, 

prerokováva a doporučuje Národnej rade SR kandidátov, ku ktorým vydáva svoje stanovisko. 

Prezident republiky 

Ústava SR priznáva zásadnú rolu v procese menovania sudcov Ústavného súdu SR práve 

prezidentovi republiky. V čl. 102 odst. 1 písm s) Ústava SR stanovuje: „(Prezident) vymenúva 

a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub 

generálneho prokurátora.“ Ďalej  čl. 134 Ústavy SR upresňuje, že prezident menuje sudcov 

Ústavného súdu SR na návrh Národnej rady SR na dvanásť rokov. Národná rada SR navrhuje 

dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident republiky vymenovať.   

Otázka, či prezident vždy musí jedného z navrhnutých kandidátov vymenovať sa otvorila v 

roku 2014, kedy prezident Kiska žiadneho z navrhnutých kandidátov nevymenoval. Ústavný 

súd SR sa k tejto téme vyjadril v náleze I. ÚS 575/2016121 zo 6. decembra 2017 a to tak, že 

prezident má dbať na funkčný chod ústavného orgánu, a teda uprednostniť plnú obsadenosť 

súdu pred správnym výberom kandidáta.  To však stanovuje nebezpečný naratív, že neexistuje 

kontrolný mechanizmus ochrany pred zneužitím právomoci výberu kandidátov Národnou radou 

SR.122 Podľa Jána Drgonca by toto mohlo ad absurdum znamenať, že Národná rada SR predloží 

prezidentovi k menovaniu návrhy kandidátov, ktorí spĺňajú základné predpoklady pre funkciu 

ústavného sudcu a prezident ich bude musieť vymenovať aj napriek tomu, že je tam objektívna 

prekážka pre výkon funkcie, alebo aj napriek zjavnej nevhodnosti.123  Tento nález označil 

 
121 Nález Ústavného súdu SR zo dňa  6. decembra 2017 sp. zn. I. ÚS 575/2016 
122 STEUER, M. Kto a ako vyberá strážcov? Legitimita výberu sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v 

komparatívnej perspektíve. Právnik. 2017, č. 4, s. 353. 
123 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej Republiky: Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 1219. 
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bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR Peter Kresák za najčernejší deň ústavného súdnictva v 

Slovenskej republike124. 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR 

Kandidáti sa v slovenskom procese výberu sudcov ústavného súdu detailnejšie prerokovávajú 

len v rámci jedného subjektu,  a tým je Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR.  A nutné je 

poznamenať, že aj toto prejednanie jednotlivých kandidátov je nedostatočne právne upravené. 

Tento výbor nájdeme zmienený v rokovacom poriadku NR SR podľa ktorého je Ústavnoprávny 

výbor NR SR jedným zo stálych výborov NR SR.125  Zákon ďalej vymenúva jednotlivé 

kompetencie tohto výboru a delí ich na všeobecné kompetencie výborov a kompetencie zverené 

zákonom len Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Jednou zo špeciálnych kompetencií je aj 

kompetencia prerokovávať a odporúčať Národnej rade SR návrhy na kandidátov na sudcov 

Ústavného súdu SR, návrh na kandidáta na generálneho prokurátora, návrh na kandidáta na 

špeciálneho prokurátora a v prípade poverenia aj na ďalších ústavných činiteľov volených 

Národnou radou SR podľa osobitných predpisov.126 

Ústavnoprávny výbor NR SR, po tom ako nominačné orgány vyberú svojich kandidátov a 

predložia ich NR SR, overí splnenie formálnych požiadaviek kandidátov.  Následne prebieha 

vypočúvanie,  kde členovia výboru a zástupca kancelárie prezidenta kladú kandidátom 

neformálne otázky personálneho rázu. Cieľom je zistiť nové, relevantné informácie, ktoré môžu 

mať vplyv na záverečné stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR.  Ak sa výbor zhodne, že 

určitého kandidáta plénu NR SR odporučí, malo by byť jednoznačné že sa jedná o kandidáta, 

ktorého vzdelanie, publikačná a odborná činnosť zaručuje jeho schopnosť zastávať funkciu 

sudcu ústavného súdu dostatočne kvalifikovane, a ktorého ľudské, morálne a etické hodnoty 

zaručujú, že funkciu bude zastávať spravodlivo, nezávisle a nestranne127. 

Vypočúvanie kandidátov je kľúčová, ale veľmi náročná časť celého procesu. Nie všetci 

členovia tohto výboru majú právnické vzdelanie, či kapacitu, aby dokázali precízne analyzovať 

relevantné  dáta pred samotným vypočúvaním a aby z neho vyťažili čo najviac. Napr. v januári  

roku 2019 bolo na vypočúvaní prejednávaných 40 kandidátov, čo predstavuje skutočne časovo 

 
124 MAZÁK, J. Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky: záruka účinnej ochrany ústavnosti. In: Výber 

Ústavných sudcov 2018. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

ihttps://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf str. 17 
125 § 45 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z., o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. 
126 § 59 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. 
127 SVOBODA, J. Výběr ústavních soudců v České republice a na Slovensku. Brno, 2020. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita. Právnická fakulta. str. 84 

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf
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a zdrojovo náročnú činnosť.128 V situácii kedy je kandidátov mnoho, ústavnoprávny výbor 

nemá kapacitu detailne sa venovať každému a tak zistiť všetky relevantné informácie a skutočne 

odhaliť možné riziká jednotlivých kandidátov, na čo už slovenský ústavný súd pár krát doplatil. 

Legislatívna novinka toho istého roku bolo otvorenie procesu vypočúvania kandidátov 

verejnosti.  

Po ukončení  jednania predloží Ústavnoprávny výbor NR SR zoznam kandidátov so svojimi 

stanoviskami predsedovi NR SR a na rade je voľba sudcov Ústavného súdu SR v pléne NR SR. 

Nominačné orgány 

V slovenskej úprave procesu výberu ústavných sudcov je pomerne zaujímavý široký počet 

subjektov, ktorý môžu nominovať Národnej rade SR kandidátov.  Podľa § 15 odst. 1 zákona č. 

314/2018 Zb. o Ústavnom súde SR, ním sú nasledujúce subjekty:  

a) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, 

b) vláda Slovenskej republiky, 

c) predseda ústavného súdu, 

d) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, 

e) nejemnej päť členov Súdnej rady Slovenskej republiky, 

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 

g) generálny prokurátor Slovenskej republiky, 

h) verejný ochranca práv, 

i) profesijné organizácie právnikov, 

j) vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. 

 

Takto široký zoznam nominačných subjektov môže zaistiť jednak naozaj rozmanité prístupy k 

výberu kandidátov a tiež ich dostatočný počet. Slabou stránkou  je ale častá nízka kvalita 

navrhovaných kandidátov.   

 

 

 

 

 
128 Drugda, S. Changes to Selection and Appointment of Constitutional Court Judges in Slovakia. Právny Obzor. 

2019. str. 30-31. 
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Poradné orgány prezidenta republiky 

Po tom ako jednotliví kandidáti prejdú Ústavnoprávnym výborom NR SR a boli zvolení plénom 

Národnej rady SR, nastáva rozhodovanie o kandidátovi v kancelárii prezidenta republiky. 

Prezident má ako jediný možnosť učiniť finálne rozhodnutie o personálnom zložení Ústavného 

súdu NR. Podiel na tom rozhodne majú aj prezidentove poradné orgány. O transparentnosti 

zloženia  týchto orgánov sa dá hovoriť až počas prezidentovania Andreja Kisku a Zuzany 

Čaputovej.  

Prezident Kiska sa vo veciach ústavného práva spoliehal na svojho poradcu Jána Mazáka, 

bývalého predsedu Ústavného súdu SR a celkovo sa pri výbere sudcov Ústavného súdu SR 

nechal z veľkej časti viest mnohými odborníkmi a pravdepodobne pod ich vplyvom boli robené 

všetky finálne rozhodnutia. Neskôr prezident Kiska zriadil špeciálny Poradný výbor na 

preskúmavanie vhodnosti kandidátov na sudcu ústavného súdu, ktorý sa skladal z piatich 

členov. To, že prezident Kiska dbal na skutočne kvalitný výber sudcov ústavného súdu a nebol 

ochotný robiť kompromisy, dokázal i v kauze nevymenovania ústavných sudcov.129 

Neľahká úloha vymenovanie šesť ústavných sudcov pripadla na prezidentku Čaputovú v roku 

2019. Rovnako ako jej predchodca, aj ona si vytvorila tím štyroch poradcov na čele s Petrom 

Kubinom. Sama sa osobne zúčastnila jednania tohto expertného tímu, kde mená navrhovaných 

kandidátov prejednávali. Podľa poučky Holländera dbali na to, aby pomer odbornosti a 

morálneho kreditu na novom ústavnom súde bol dvadsať ku osemdesiat a veľmi dôležitými 

aspektmi pre rozhodovanie boli aj charakter a reputácia kandidáta. 

4.2.2. Vplyv výberového procesu na rozhodovanie Ústavného súdu SR 

Nedostatočný screening kandidátov 

Jedným z najvýraznejších nedostatkov celého procesu, ktorý prirodzene vplýva na kvalitu 

obsadenia Ústavného súdu SR, ako sa zhoduje väčšina odborníkov, je už spomínaný 

nedostatočný screening kandidátov. Pokiaľ sa kandidáti predstavujú len na ústavnoprávnom 

výbore NR SR, ktorý má na starosti rozsiahlu agendu a je tak  nereálne aby v krátkom čase, 

ktorý má na to vyhradený, odviedol dôkladnú prácu, je takmer nemožné aby takýto screening 

bol vyhovujúci a zodpovedný. A pri tom konečné stanovisko tohto výboru o jednotlivých 

 
129 Jednotlivé rozhodnutia dostupné tu: https://www.scribd.com/document/232354465/Rozhodnutie-prezidenta 
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kandidátoch je jediný oficiálny podklad pre hlasovanie poslancov NR SR, ktorý majú k 

dispozícii.  

Príkladom nedostatočného screeningu ústavnoprávneho výboru NR SR  z nedávnej minulosti 

môže byť aj screening kandidátov na generálneho prokurátora, ktorý vykonával tento výbor 

pred jeho samotnou voľbou v roku 2020.  Po vypočúvaní kandidátov vyjadrila veľká časť 

poslancov podporu Marošovi Žilinkovi, ktorý bol napokon zvolený až 132 hlasmi zo všetkých 

150 poslancov NR SR.130 Podporu mu vyhlásila skoro celá koalícia a aj časť opozície.  Po roku 

od jeho zvolenia sa vo viacerých konaniach tohto generálneho prokurátora ukázalo jeho verejné 

spochybňovanie zahraničnopolitického ukotvenia Slovenskej republiky. Maroš Žilinka sa tiež 

nepriamo sa zapája do politického boja a je hrdinom mnohých konšpiračných a 

antisystémových webov, čo mu podľa jeho tvrdení neprekáža. Nič z toho nebolo z vypočúvania 

na ústavnoprávnom výbore NR SR identifikované. Dnešné vyjadrenia vládnych predstaviteľov 

a koaličných poslancov na jeho adresu sú diametrálne odlišné a viacerí z nich verejne uviedli, 

že jeho zvolenie dnes považujú za chybu.131   

Tento príklad ilustruje možné dopady nedostatočného preverovania jednotlivých kandidátov aj 

na sudcov Ústavného súdu SR. Je očividné, že takto vykonané preverovanie ústavných sudcov 

má vplyv na kvalitu celého Ústavného súdu SR, na jeho následné rozhodovanie, ale aj na 

dôveryhodnosť tejto inštitúcie v očiach verejnosti.  

Ku skvalitneniu výberového procesu aspoň čiastočne prispela legislatívna zmena, ktorá otvorila 

tento proces verejnosti. Podľa nej bolo vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov  v roku 

2019 bolo sprístupnené živým televíznym prenosom. Aj vtedy však čas na vypočúvaní nebol 

venovaný všetkým kandidátom ani približne rovnako. Najkratšie vypočutie trvalo 20 minút a 

najdlhšie viac než dve hodiny.132 

 Predísť tomuto problému by mohla zmena zákonnej úpravy, podľa ktorej by kandidáti vystúpili 

vo viacerých výboroch a aj v samotnom pléne NR SR, aby tak aj poslanci mali možnosť vidieť 

 
130 Hlasovanie poslancov NR SR na 18. schôdzi dňa 3.12.2020. Číslo hlasovania 173. Dostupné z: 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=45079  
131 Napr. tu: SULÍK, R. Zvoliť Žilinku bola chyba. SME, 2022. Dostupné z:  

https://video.sme.sk/c/22820060/sulik-zvolit-zilinku-bola-chyba-robi-dankovcinu.html, a STANČÍK, A. Žilinka 

sa na generálnej prokuratúre chová ako cár, zvoliť ho bola chyba. Dostupné z: 

https://www.startitup.sk/videa/andrej-stancik-zilinka-sa-na-generalnej-prokurature-chova-ako-car-zvolit-ho-

bola-chyba/  
132 DRUGDA, S. Changes to Selection and Appointment of Constitutional Court Judges in Slovakia. Právny 

Obzor. 2019. s. 31. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=45079
https://video.sme.sk/c/22820060/sulik-zvolit-zilinku-bola-chyba-robi-dankovcinu.html
https://www.startitup.sk/videa/andrej-stancik-zilinka-sa-na-generalnej-prokurature-chova-ako-car-zvolit-ho-bola-chyba/
https://www.startitup.sk/videa/andrej-stancik-zilinka-sa-na-generalnej-prokurature-chova-ako-car-zvolit-ho-bola-chyba/
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a spoznať kandidátov a možnosť identifikácie niektorých nedostatkov by tak mohla byť väčšia. 

Poslanci NR SR by zároveň mali možnosť vytvoriť si kvalifikovaný názor.  

Podľa Jána Mazáka a jeho skúsenosti zo sterilným a nikam nevedúcim vypočúvaním na 

ústavnoprávnom výbore NR SR nastal čas, aby bol zriadený odborný poradný panel, alebo 

výbor, ktorý by po vzore iných členských štátov alebo samotnej Európskej únie, bol poverený 

vypracovaním správy o spôsobilosti a vhodnosti každého kandidáta spolu s odporúčaním, a tá 

by bola adresovaná každému ústavnému aktérovi, ktorý sa na výbere sudcov Ústavného súdu 

SR podieľa.133 

Politické vplyvy 

Nepriame politické vplyvy na výber ústavných sudcov, a tým aj na rozhodovanie Ústavného 

súdu SR sú viditeľné už na začiatku procesu výberu, kedy jednotlivé subjekty s určitým 

záujmami nominujú svojich kandidátov a samozrejme tieto záujmy sa prejavia hlavne pri 

samotnej voľbe v pléne NR SR. To nie je samo o sebe problematické, ale politická príslušnosť 

či sympatia nesmie byť jediným rozhodujúcim hľadiskom. Čo sa týka prezidenta, ten môže už 

len z takto zvolených kandidátov vybrať sudcov Ústavného súdu SR, a preto účelové obsadenie 

súdu sudcami čisto zo strany prezidenta neprichádza bez súčinnosti NR SR do úvahy.  

Konkrétne politické snahy o ovládnutie Ústavného súdu SR môžeme pozorovať vo veľkej 

intenzite od roku 2007, kedy na Ústavný súd SR boli menovaní sudcovia so zle zakrývanou 

afiliáciou k stranám SMER, HZDS a okrajovo aj SNS, čo bolo následne potvrdené pri prvých 

politicky citlivých konaniach na Ústavnom súde SR. Následkom toho bolo obdobie 

nekonzistentnosti judikatúry a obdobie nekonaní v citlivých veciach týkajúcich sa súladu 

právnych predpisov134. Táto situácia vyvrcholila práve v rokoch 2014 až 2016, kedy NR SR 

zvolila kandidátov so zjavnou podporou len jedinej politickej strany a to aj napriek tomu, že 

boli navrhnutí na prvý pohľad nezávislými subjektami.135 To, že tieto osoby boli absolútne 

nevhodné a nespôsobilé na výkon takejto funkcie potvrdil aj prezident republiky svojím 

rozhodnutím týchto kandidátov nevymenovať. 

 
133 MAZÁK, J. Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky: záruka účinnej ochrany ústavnosti. In: 

Výber Ústavných sudcov 2018. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf  str. 18 
134  MAZÁK, J. Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky: záruka účinnej ochrany ústavnosti. In: 

Výber Ústavných sudcov 2018. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf  str. 16 
135 MAZÁK, J. Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky: záruka účinnej ochrany ústavnosti. In: 

Výber Ústavných sudcov 2018. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf   str. 17 

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf
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4.3. Diverzita 

Medzi jednotlivými funkčnými obdobiami ústavných sudcov je vidieť, že parlamentná voľba, 

ale aj nasledujúci výber prezidenta republiky boli mnohokrát v histórii ovládnuté politickými 

záujmami. Situácia sa rapídne zlepšila počas prezidentovania Andreja Kisku, kedy sa poradná 

skupina prezidenta a aj samotný výber stali transparentnejšími, a s týmto trendom pokračuje aj 

prezidentka Čaputová. Zmena právnej úpravy procesu výberu ústavných sudcov a otvorenie 

procesu vypočúvania kandidátov verejnosti, tiež dopomohli k tomu aby sa kvalita výberu 

zlepšovala a aby jednotliví aktéri boli pod väčším dohľadom.  

Menovanie viacerých sudcov v jednom roku, ako tomu bolo napr. v roku 2019 ponúka zase 

možnosť, aby sa politickí aktéri pozreli na skladanie Ústavného súdu SR ako na celok a dbali 

tak na rôznorodé zastúpenie sudcov. 

Profesijná diverzita 

Ako bolo už vyššie uvedené, význam profesijnej rôznorodosti na ústavnom súde si 

uvedomovali aj slovenskí aktéri výberu ústavných sudcov.  

Prvý ústavný súd mal vo svojom zložení, ktoré tvorilo 10 sudcov, jedného profesora, dvoch 

doktorov vied, troch docentov, kandidátku vied, dlhoročnú odborníčku v legislatíve a dvoch 

zástupcov justície. Ďalší pozostával zo štyroch docentov, jedného sudcu všeobecného súdu, 

jedného doktora vied, ďalej bol v zložení právny teoretik, kandidátka právnych vied, uznávaná 

odborníčka v sociálnej oblasti, sudca krajského súdu s praxou ako komisár Európskej komisie 

na ochranu ľudských práv, trestný sudca krajského súdu, poslanec NR SR, ktorý pôsobil ako 

člen Úradu priemyselného vlastníctva SR a aj ako advokát. Výhodou druhého súdu bolo, že 

traja sudcovia zostali vo funkcii z pôvodnej zostavy prvého ústavného súdu a boli tak symbolom 

určitej kontinuity a inštitucionálnej pamäte.  

Následne o dva roky na to, došlo na zvýšenie počtu sudcov z 10 a 13 a v odbornej obci začínali 

vyznievať názory, že táto inštitúcia nie je obsadzovaná dostatočne vhodnými a spôsobilými 

osobnosťami. Pribudol advokát s desaťročnou praxou súdneho poradcu na Ústavnom súde SR. 

Ďalej však pribudol sudca okresného súdu a advokát – obaja bez skúsenosti s ústavným právom. 

Jeden z nich dokonca právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, hoci odsúdenie bolo 

zahladené. V roku 2004 po odchode dvoch sudcov na Súdny dvor Európskej únie, pracoval 
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Ústavný súd SR v neúplnom zložení a NR SR sa nedokázala zhodnúť na kandidátoch. V roku 

2007 boli vymenovaní 9 sudcovia z toho 4 bývalí sudcovia Najvyššieho súdu SR.136 

V roku 2014 boli vypočúvaní kandidáti na 3 uvoľnené miesta a NR SR teda mala zvoliť 

dvojnásobný počet kandidátov pre prezidenta. Na šiestich kandidátov takto zvolených NR SR 

boli veľmi rozporuplné reakcie verejnosti. Pre ilustráciu - NR SR nezvolila napríklad bývalého 

sudcu Európskeho súde pre ľudské práva, bývalého predsedu Ústavného súdu SR, bývalého 

sudcu Ústavného súdu SR a docenta ústavného práva a ani bývalého sudcu Ústavného súdu 

ČSFR a docenta ústavného práva. Naopak, zvolená bola sudkyňa správneho kolégia 

Najvyššieho súdu SR a predsedovia krajských  a okresných súdov. Prezident sa rozhodol z nich 

finálne menovať len jednu, a to sudkyňu a predsedníčku správneho kolégia Najvyššieho súdu 

SR. Ďalších dvoch sa rozhodol nevymenovať a miesta tak ostali neobsadené137. 

V roku 2015 boli Národnou radou SR zvolení ďalší dvaja kandidát. Obaja aktívni politici 

vládnucej strany SMER-SD138 a tí boli v roku 2017 prezidentom vymenovaní sudcami 

Ústavného súdu SR a to spolu s kandidátom ďalším - notárom. 

Posledná veľké menovanie sudcov Ústavného súdu SR sa uskutočnilo v roku 2019 

prezidentkou Čaputovou a doplňujúce menovanie v roku 2020. Dnešný Ústavný súd je 

pravdepodobne profesijne najrozmanitejším v slovenskej histórii. V zostave je pomerne vysoký 

počet advokátov, súdny exekútor, notár, sudcovia všeobecných súdov i odvolacích súdov.  

 

 

 

 

 

Pohlavie sudcov 

 
136 MAZÁK, J. Výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky: záruka účinnej ochrany ústavnosti. In: 

Výber Ústavných sudcov 2018. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf   str. 16 
137  WILFLING, P. Problémy pri výbere ústavných sudcov na Slovensku a náčrt alternatív ich riešeniai. In: 

Výber Ústavných sudcov. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2018. ISBN: 978-80-89805-01-3. Dostupné z:  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf str.9 
138 TASR. Kiska si bude ústavného sudcu vyberať z dvojice. Mamojka a Laššáková.. 2015. Dostupné z: 

https://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-us-kandidati-mamojka-lassakova/169173-clanok.html  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf
https://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-us-kandidati-mamojka-lassakova/169173-clanok.html
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Ako je podľa grafu vidieť, ženy na Ústavnom súde SR sa objavovali najčastejšie v počte dva, 

as výnimkou v rokoch 2007 až 2019, kedy bolo zastúpenie žien na vyššom čísle štyri a päť. 

V tomto čase  ústavnému súdu dokonca predsedala žena – Ivetta Macejková. 

Dôležitosť zastúpenia žien na súde stále nie je témou pri procese výberu sudcov Ústavného 

súdu SR. V posledných voľbách v rokoch 2019 a 2020 NR SR zvolila vždy plný počet 

mužských kandidátov, a tak prezidentka Čaputová možnosť menovať ženu za sudkyňu 

Ústavného súdu SR nemala. 

Je vhodné poznamenať, že slovenské súdnictvo ale celkovo dlhodobo netrpí nedostatkom žien 

v súdnictve, a to ani na vedúcich pozíciách. Nenájdeme však hlasy odbornej verejnosti, tak 

intenzívne ako v Českej republike, ktoré dôležitosť ženského kresla na Ústavnom súde SR 

zdôrazňujú, pripomínajú a vysvetľujú verejnosti. Možno aj z tohto dôvodu, aktéri výberu 

sudcov Ústavného súdu SR neprikladajú dôležitosť tomu, aby sa zastúpenie oboch pohlaví 

v jeho zložení začalo aspoň mierne vyvažovať.  Domnievam sa, že táto téma musí zaznievať zo 

strany verejnosti častejšie a jasnejšie, prípadne by Slovensko potrebovalo osobnosť akou je 

bývalá sudkyňa ústavného súdu Kateřina Šimáčková, ktorá sa tejto téme venuje a dokáže ju na 

vlastnom profesijnom príbehu ilustrovať, vysvetliť a to nie len právnickej, ale i laickej 

verejnosti.  
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Politická afiliácia a ďalšie aspekty 

Dôležitosť osobnosti sudcov ústavných sudcov je priblížená v úvodných kapitolách tejto práce. 

A rovnako ako aj vplyv ich osobnostných charakteristík a váha každého jedného zo sudcov. Aj 

napriek tomuto musíme dnes konštatovať, že osobnosti sudcov Ústavného súdu SR nie sú 

v centre záujmu verejnosti a to ani odbornej. Politici, právni odborníci ani právnické fakulty 

neprejavujú zvýšený záujem o analýzu, či len predstavenie týchto osobností verejnosti. Chýbajú 

empirické výskumy z prostredia Ústavného súdu SR. Osobnosti sudcov, ich prístup k výkonu 

funkcie sudcu Ústavného súdu SR i ďalšie zaujímavé a nemálo významné informácie ostávajú 

skryté. Vypočutie kandidátov na Ústavnoprávnom výbore NR SR odhalí len málo. Ak ouž bolo 

uvedené, nový  inštitút verejného vypočutia kandidátov je síce krok dobrým smerom, no 

zisťované sú predovšetkým právne znalosti, profesijná prax, etické a morálne otázky. Z týchto 

vypočutí sa len zriedkakedy dozvieme osobné personálne aspekty kandidátov. 

Ak sa teda snažíme bližšie analyzovať jednotlivé aspekty diverzity na Ústavnom súde SR, 

máme k dispozícii pomerne málo zdrojov. V predošlých podkapitolách tejto práce bol 

objasnený aspekt profesijnej minulosti a pohlavia sudcov. Určite by sme mohli pokračovať 

ďalej a hodnotiť vekové zloženie a ďalšie aspekty, ale v slovenskom kontexte je pomerne 

dominantný aspekt, ktorý pohlcuje dôležitosť všetkých ostatných. Je ním politická afiliácia.  

Ústavný súd SR je počas celej svojej histórie zmietaný turbulentnými politickými nomináciami, 

ktoré mu ako jednej z najdôležitejších inštitúcií v štáte veľmi škodia. Problematická nie je ani 

tak právna úprava výberu sudcov ústavného súdu – tú sa snažia zákonodarcovia stále zlepšovať. 

Najslabšou stránkou je práve to, že z kresla na Ústavnom súde SR sa politici pravidelne snažia 

vytvoriť len ďalšiu politickú trafiku. Pokým pri skladaní prvého a druhého Ústavného súdu SR 

bolo dbané, aby naň zasadli skutočné osobnosti právnického sveta, v ďalších rokoch boli už 

priority nastavené inak. Veľmi výrazne sa tieto tendencie začali ukazovať od roku 2002, kedy 

boli viditeľné snahy o nominácie v prospech aktuálnej politickej moci a vhodnosť, či 

spôsobilosť kandidátov nebola na prvom mieste. Toto sa podarilo ešte intenzívnejšie v roku 

2007, kedy celá jedna polovica sudcov Ústavného súdu SR bola nominovaná v prospech 

určitých politických strán a toto reflektovali aj vo svojej rozhodovacej činnosť, čo radikálnym 

spôsobom ovplyvnilo koherentnosť a konzistentnosť judikatúry a malo teda priamy vplyv na 

rozhodovanie Ústavného súdu SR ako celku. Politické nominácie neklesali ani v ďalších 

rokoch, a práve naopak v rokoch 2014-2016 dospeli k svojmu vrcholu. Prezidentovanie 

Andreja Kisku a prezidentky Čaputovej prinieslo určité zlepšenie v tejto otázke, avšak nie 

úplné.  



53 
 

Zaujímavá v tejto súvislosti je aj ďalšia stránka významu politickej afiliácie. Politická afiliácia, 

politické kontakty, známosti a priateľstvá sú neustále jednou z najvýznamnejších tém, ktoré 

zaberajú významnú časť pri vypočúvaniach ústavnoprávneho výboru NR SR. Nepoznáme často 

štýl práce, záujem o verejnú mienku, filozofické nastavenie kandidáta, no jeho často 

nevýznamné priateľstvo s politikom, či bývalým politikom, je pravidelne centrom celého 

výsluchu. Je samozrejmé, že táto otázka je relevantná, dovoľujem si však vyjadriť úsudok, že 

sa tak neraz deje len z akéhosi povrchného boja za spravodlivosť a očistu štátu, ktorá je 

mediálne najzaujímavejšou z celého procesu. Nemálo politikov si takto pri samotnom 

vypočúvaní snaží nahrať len ďalšie politické body a výber skutočne vhodného a spôsobilého 

kandidáta ostáva na pozadí.  
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ZÁVER 

 

Táto diplomová práca reaguje na celosvetový trend judicializácie politiky a posilňovanie role 

súdov. Pokým v zahraničí nie je výskum v oblasti osobností sudcov a faktorov ovplyvňujúcich 

ich rozhodovanie žiadnou novinkou, na našom území je to záležitosť posledných 10 rokov.  

Skutočnosť, že spomínané výskumy vznikajú v posledných rokoch práve v Českej republike 

čoraz častejšie, odráža aj to, aký je záujem právnickej a následne aj laickej verejnosti o samotný 

výber sudcov Ústavného súdu ČR. V porovnaní so Slovenskou republikou, je literatúra 

početnejšia a je vidieť jasný trend zvyšovania záujmu o výskum v oblasti ústavného súdnictva. 

Osobnosti sudcov Ústavného súdu ČR sú známejšie, vieme sa o nich dozvedieť množstvo 

informácií z biografií, z knižne zachytených rozhovorov, z rozhovorov v médiách i z pomerne 

nových empirických výskumov. 

V diplomovej práci boli ozrejmené jednotlivé významné aspekty vplývajúce na rozhodovanie 

sudcov ústavných súdov na Slovensku a v Česku a ich možné dopady. Ako bolo viackrát 

demonštrované, z výskumov dlhodobo vyplýva dôležitosť jednotlivých mimoprávnych 

aspektov. Záujem poznať a študovať jednotlivé osoby ústavných sudcov, pozerať sa na to kým 

sú, ako a prečo rozhodujú a čo ich k tomu viedlo, je dôležité povzbudzovať aj na Slovensku.  

Cieľom práce bolo aj zistiť ako jednotliví aktéri výberu sudcov ústavných súdov pristupujú 

k diverzite pri obsadzovaní ústavného súdu. V tejto súvislosti je možné uviesť, že pre obe 

krajiny zhodne platí, že nominujúcim orgánom chýba akýsi koncepčnejší pohľad na celkové 

zloženie ústavného súdu. V súvislosti s pojmom diverzita či rôznorodosť je v oboch krajinách 

dbané na rôznorodosť v oblasti profesijnej minulosti kandidátov. V českom prostredí je 

dlhodobo témou aj ženské kreslo na Ústavom súde ČR, hoci ciele vyššieho počtu žien sa stále 

nedarí dosiahnuť. V Slovenskej republike téma pohlavia sudcov nie je do dnešného dňa 

významným bodom debaty o zostavovaní Ústavného súdu SR.  

V súčasnom svete je diverzita a jej význam stále viditeľnejšou témou, a preto je možné 

predpokladať, že aj pri obsadzovaní našich ústavných súdov, a teda inštitúcií par excellence, 

bude viac myslené na reprezentatívnejšie zastúpenie českej a slovenskej spoločnosti. Takto 

môžu aj aktéri výberu ústavných sudcov urobiť možno ďalší krok smerom k zvýšeniu 

dôveryhodnosti občanov v súdnictvo.  

Záverom je potreba zdôrazniť aj fakt, že ústavné súdy nie sú orgány hľadania kolektívnej vôle. 

Rozhodovanie o súladnosti je činnosť expertná a ústavné súdy nie sú primárne orgány 

reprezentácie. Uvedomujem si, že diverzita na ústavných súdoch a reprezentatívnejšie 

zastúpenie spoločnosti v nich nie je v žiadnom prípade automaticky kľúčom ku kvalitnejšiemu 

rozhodovaniu tohto orgánu. Rovnako prísľubom tejto kvality nie je ani dokonale prepracovaný 

proces výberu sudcov ústavných súdov. No verím, že vyšším záujmom o osoby kandidátov, 

sudcov i o proces ich výberu, môžeme istým kúskom prispieť ku skvalitneniu ústavného 

súdnictva. 

Oba skúmané ústavné súdy majú za sebou obdobie problémov vo výberovej procedúre. 

V slovenskom prostredí je v posledných rokoch vidieť snahy o skvalitnenie procesu výberu 

sudcov ústavného súdu a v českom zase hlasitejšie snahy o reprezentatívnejšie obsadenie 
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ústavného súdu, ale vidieť tu aj ústup anonymity a zatvorenosti súdu. Toto všetko môže 

povzbudzovať vyššiu dôveru občanov v spravodlivosť a je tak úlohou každého štátnika dbať na 

pokračovanie týchto trendov. Potvrdzuje to i známy výrok: “Justice must not only be done, but 

must also be seen to be done”139. 

 

 

 
139 „Spravodlivosť musí byť nielen vykonávaná, ale musí ju byť aj vidieť.“ Lord Hewart, Rex v. Sussex Justices, 

1924. 
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ABSTRAKT 

Diplomová práca približuje na základe existujúcej literatúry, významných rozhodnutí 

ústavných súdov Slovenskej a Českej republiky a na základe empirických výskumov, aké sú 

relevantné mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej 

republike a aký je ich reálny význam v procese rozhodovania. Ďalej sa práca zaoberať tým, ako 

mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavného súdu zohľadňujú jednotliví aktéri v 

procese výberu sudcov ústavného súdu. 

Ďalším dôležitým bodom práce bude zistiť, či v týchto krajinách je dbané na to, aby ústavné 

súdy mali reprezentatívne obsadený ústavný súd, ktorí by mohol viesť nielen k lepšiemu 

rozhodovaniu ale aj k  zvýšeniu dôveryhodnosti v súdnictvo 
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Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak 

Republic in the context of non - legal aspects 

ABSTRACT 

The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences on the decision-making of 

constitutional court judges in the Czech and Slovak Republics based on the existing literature, 

important decisions of the constitutional courts of the Slovak and Czech Republics and on the 

basis of empirical research available. Furthermore, the work deals with how the non-legal 

influences on the decision-making of judges of the constitutional court are taken into account 

by individual actors in the process of selecting judges of the constitutional courts. 

Another key point of the work is to find out whether in these countries it is ensured that the 

constitutional courts have a representative constitutional court, which could lead not only to 

better decision-making but also to increased credibility in the judiciary. 
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