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Záv�r 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu právního postavení soudce ve dvou 

st�edoevropských zemích – �eské republice a Spolkové republice N�mecko a posoudit, 

které instituty n�meckého práva by bylo vhodné a možné p�ejmout do našeho právního 

�ádu v rámci nezbytné reformy �eského soudnictví. 

Oba právní �ády náleží ke kontinentální právní kultu�e a oba státy jsou spjaty dlouhou 

spole�nou historií. V obou státech je moc soudní jednou ze t�í složek státní moci. 

Zatímco u nás ji vykonávají soudy, v SRN je soudní moc sv��ena soudc�m, kterými 

jsou obsazeny soudy. Bylo by dobré naši soudní moc takto personifikovat, ba dokonce 

z ní ud�lat moc soudcovskou, tak jako tomu bylo za první republiky podle Ústavní 

listiny z roku 1920, a soudci by mohli sv�j ú�ad vykonávat jako státní službu. V SRN 

upravuje postavení (spolkových) soudc� DRiG, na soudce v zemské služb� se vztahuje 

právní úprava té které zem�. Spolkový zákon o soudním z�ízení (GVG) má sílu 

ústavního zákona. Náš ZSS je b�žným zákonem, de constitutione ferenda by mohl ZSS 

být alespo� tzv. „�ty�icítkovým“ zákonem, protože jde o  základní zákon pro 

samostatnou složku státní moci. Co se tý�e nezávislosti soudc�, v obou zemích je 

chápána rozdíln� – posuzováno podle toho, co je vnímáno soudci jako atak na jejich 

nezávislost (v N�mecku nap�. rozvržení pracovní doby, u nás hmotné zabezpe�ení). 

Soustava soud� obou zemí je odlišná. Tato diference je podmín�na státní formou SRN – 

rozd�lení soud� na spolkové a zemské, a tradicí, kdy v SRN je vytvo�eno p�t základních 

soudních odv�tví zabývajících se ur�itým oborem práva. Z toho též pramení diference 

mezi n�meckými soudcovskými funkcemi, a� už jde o profesionální soudce �i laiky. 

U nás je v sou�asné dob� p�íprava na povolání soudce velice nekoncep�ní. Noví justi�ní 

�ekatelé se již nep�ijímají a institut asistenta soudce nebyl v praxi zcela realizován. 

Z�ízení funkce asistenta soudce samo o sob� není špatné, ale je t�eba tuto oblast lépe 

propracovat, dosáhnout stavu, že každý �eský soudce má svého asistenta a vy�ešit i 

finan�ní zajišt�ní této v�ci. Institut asistenta soudce by mohl být zachován i v p�ípad�

p�evzetí n�mecké právní úpravy p�ípravné služby justi�ních �ekatel�. Na povolání 

soudce by se totiž uchaze�i p�ipravovali už od studií na fakult�. A sice první státní 

zkouška by byla skládána na fakult�, byla by zam��ena univerzáln� a druhá státní 

zkouška orientovaná na soudnictví, resp. výkon funkce soudce by se konala b�hem nebo 

na záv�r p�ípravné služby a participovala by na ní Nejvyšší rada soudnictví. P�ípravná 
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služba by byla delší a pest�ejší tzn., bylo by možné praktikovat i u jiných právnických 

profesí a po delší dobu. Sama náro�nost této p�ípravné služby (státní zkoušky) by 

eliminovala nevhodné kandidáty, tudíž by nemusel být stanoven v�kový cenzus, jelikož 

p�íprava na funkci soudce by byla mnohaletá záležitost a zvládnutí p�ípravné služby by 

zaru�ovalo kvality budoucího soudce bez ohledu na jeho v�k. 

Vhodné by bylo recipovat ze SRN soudcovskou službu jako službu státu. Tam je 

soudcovský ú�ad takto koncipován a od toho se odvíjí další v�ci. N�me�tí soudci jsou 

ve služb� Spolku �i zem�, subsidiárn� se na n� vztahuje zákon o spolkových ú�ednících 

a funkce soudce je vykonávána jako státní (ve�ejná) služba. U nás je toto zcela 

nemožné, když není stále ú�inný služební zákon z mnoha d�vod�, ryze politických. 

Proto si nelze dost dob�e p�edstavit soudce jako nositele ú�adu státní služby. 

V oblasti výb�ru a jmenování soudc� (spolu)p�sobí n�mecká soudní moc zcela 

samostatn�, protože jmenovací akt ze strany moci výkonné má ceremoniální význam. 

To u nás za sou�asného obsazení funkce prezidenta republiky je nemyslitelné, jak se 

všichni mohli p�esv�d�it v kauze nejmenovaných justi�ních �ekatel�. 

O �em je ale t�eba vážn� uvažovat je institut soudce na zkoušku. Soudci na zkoušku by 

u nás mohli p�sobit místo p�ísedících, když význam této funkce u nás v dnešní dob� je 

zcela nepatrný, stejn� jako zájem o výkon této funkce. V senát� vedeným soudcem 

z povolání by byl právník, který v�ci rozumí, ale zárove� laický prvek, protože by se 

nejednalo o soudce v pravém slova smyslu. P�i takovém obsazení senát� by bylo senátní 

rozhodování opravdu kvalitn�jší a fundované (dnes se to jen �íká). Zavedení takovýchto 

senát� by mohlo jít ruku v ruce s reorganizací soudní soustavy (zrušení vrchních 

soud�). Soudci na zkoušku by se tak dále p�ipravovali na výkon funkce soudce a 

nastavení systému by m�lo být takové, aby nevhodné kandidáty vylou�il.  Dokonce by 

nebylo nutné k zavedení této funkce m�nit Ústavu (viz �l. 94 odst. 2). 

Lepší zabezpe�ení n�meckých soudc� vyplývá z ekonomické úrovn� SRN, jinak zp�sob 

odm��ování je podobný jako u nás, jen výše platu je fixní, v tomto p�ípad� je naše 

úprava lepší – flexibiln�jší. Výhodou N�mc� je však skute�nost, že SRN je sociálním 

státem expressis verbis, proto soudci s d�tmi mají vyšší plat než soudci bezd�tní. Další 

výhoda je, že soudcovské platy nejsou spjaty s platy ostatních p�edstavitel� státní moci. 

Kdyby tomu bylo tak u nás, nedocházelo by ke spor�m o ohrožování soudcovské 

nezávislosti zmrazením plat� ústavních �initel�. 
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Vzd�lávání n�meckých zam�stnanc� justice je organizováno státem. Tento systém by 

mohl být p�ejat do �eského právního �ádu. Z Justi�ní akademie by se stala státní vysoká 

škola, za�ízená a vybavená po n�meckém vzoru a mohli by se zde vzd�lávat i soudci, 

protože ve sv�t� je b�žné, že se soudce dostane nap�. vždy jednou za 7 let volno, aby se 

mohl v�novat sám sob�, vzd�lávat se a p�edešel tím tak také syndromu vyho�ení. Takto 

transformovaná Justi�ní akademie by velice úzce spolupracovala s právnickými 

fakultami jakou elementy ve�ejného vysokého školství. 

Pokud jde o oblast správy soudnictví, v n�meckém právním �ádu se moc inspirovat 

nem�žeme, pokud u nás chceme vytvo�it Nejvyšší radu soudnictví. Naopak v SRN 

dob�e fungují prezidentské a soudcovské rady se skute�nými pravomocemi (nap�. 

tvorba rozvrhu práce), které jsou reprezentací soudcovského stavu toho kterého soudu a 

jsou partnery prezidenta soudu. Tyto soudcovské orgány by vhodn� dopl�ovaly 

Nejvyšší radu soudnictví, která by musela být z�ízena jako ústavní orgán. Bylo by 

p�ínosem, kdyby Nejvyšší rada soudnictví mohla vydávat právní p�edpisy, nap�. soudy 

by se nemusely �ídit zkostnat�lým vnit�ním a kancelá�ským �ádem z pera ú�edník�

Ministerstva spravedlnosti. 

Lze uzav�ít, že n�které instituty n�meckého soudního práva by mohly být uvedeny 

v život i u nás bez problém�, nap�. institut soudce na zkoušku, vzd�lávání justi�ních 

pracovníku, p�ípravná služba justi�ních �ekatel� a další. U plat� soudc� lze uvažovat 

o oprošt�ní od výpo�tu výše plat� stejným zp�sobem jako u ostatních ústavních �initel�. 

Opatrn�jší je t�eba být u platového zvýhodn�ní sociálních situace, protože to bude mít 

negativní dopad na státní rozpo�et. Naopak fixní stanovení plat� n�meckých soudc� se 

nejeví jako vhodné. V �isté podob� nelze p�ejmout ani systém n�meckých státních 

(justi�ních) zkoušek, ale sch�dná se jeví shora nazna�ená modifikace. V oblasti správy 

soudnictví se m�žeme inspirovat u soudcovských orgán� – prezidentské a soudcovské 

rady. Kde to naopak nelze, je uspo�ádání soudní soustavy, protože náš stát je jinak 

strukturován.


