
Závěr 

Oblast lidských práv se neustále vyvíjí a s ní se vyvíjejí i mechanizmy, které by měly 

zajistit jejich dodržování. Lidská práva hrají ve společnostech vyspělých zemí tak významnou 

úlohu, že jejich prosazování je někdy dovedeno ad absurdum. Příkladem toho mohou být 

některé kauzy ve Spojených státech, o kterých se čas od času dovídáme z tisku. Pozor je třeba 

si dát i na zneužívání lidských práv k jiným, než právem aprobovaným účelům. Největšími 

problémy, se kterými se v právní praxi setkáváme, jsou případy střetu dvou či více lidských 

práv či svobod, kdy nelze najít jiné řešení, než že se omezí jedno subjektivní právo, aby byl 

učiněn volný průchod jinému. V takovém případě je na zvážení příslušného orgánu, kterému 

ze dvou kolidujících práv dá v daném případě přednost. Že se nejedná o úlohu nikterak 

snadnou, dokládají i některé případy řešené Ústavním soudem, které jsem se snažil blíže 

rozebrat v této práci. 

Institut ústavní stížnosti považuji v demokratickém právním státě za nezbytný 

doplňující prostředek ochrany práv dotčených orgánem veřejné moci. V posledních dvaceti 

letech byly učiněny radikální změny v právním řádu, soudnictví, politickém zřízení, 

hospodářském systému i v dalších oblastech společenského života a je velice těžké rychle se v 

„novém prostředí“ orientovat. Soudní moc není jedinou oblastí, která musela a stále musí 

překonávat obtíže spojené s těmito změnami. Kvalita práce soudů a soudců se ale stále 

zvyšuje, což dokládá i klesající procento úspěšných ústavních stížností podaných 

k Ústavnímu soudu. I přes mediální otřesy, které tu a tam zacloumají důvěryhodností české 

justice, je důvěra lidí v soudní moc soudě dle rostoucího nápadu věcí obecným soudům velká. 

Postupnou generační obměnou „vysloužilých“ soudců se tento stav může už jen zlepšovat. 

Na druhou stranu není možné přehlížet jeden velice palčivý problém současného 

soudnictví, kterým je nepřiměřeně dlouhá doba soudního řízení. Vždyť jen rychlá ochrana 

právům může být dostatečně efektivní. Dle mého názoru se zákonodárci ve snaze řešit tento 

problém vydali nesprávnou cestou. Poslední novelizace procesních předpisů jen kladou větší a 

větší nároky na účastníky řízení a omezují jejich práva. Příkladem může být nejen ustanovení 

§ 221 odst. 2 OSŘ, které jsem podrobil poměrně vyčerpávající kritice v této práci, ale také 

velice diskutované a právní veřejností nelibě přijímané posílení koncentrace řízení (§ 118b 

OSŘ). Problém nelze spatřovat ani v množství soudců, neboť ve srovnání s jinými zeměmi 

má Česká republika na počet obyvatel soudců více. Někteří přední čeští právníci se shodují na 

tom, že problém je způsoben jednak komplikovaností procesních předpisů (které je potřeba ne 

novelizovat, ale úplně přepsat) a jednak zahlcením soudců agendou, kterou by mohli 



vykonávat méně kvalifikovaní vyšší soudní úředníci nebo soudní asistenti.1 Zjednodušení 

soudního procesu by napomohlo mimo jiné i zjednodušení soudní soustavy, ke které by došlo 

zrušením vrchních soudů a převedením veškeré prvostupňové agendy na okresní soudy. 

Posílení apelačního principu by také jistě napomohlo rychlosti řízení. Reforma justice by tedy 

měla i nadále pokračovat. Jak se tohoto úkolu zhostí po právě proběhnuvších volbách nová 

vláda, budeme moci napjatě sledovat v následujících letech. 

Právo na zákonného soudce by tedy nemělo být omezováno v zájmu rychlejšího 

soudního řízení, toho by mělo být docíleno zcela jinými prostředky. Nechtěl bych toto ústavní 

právo nijak přeceňovat, ale na druhou stranu si myslím, že obavy z obcházení ústavního 

principu zákonného soudce po zkušenostech z nedávné doby totalitního režimu jsou 

přinejmenším opodstatněné.2 Jak uvádí Ústavní soud: „Nejen historické zkušenosti […] 

přesvědčivě ukazují, jak pro jedince nebezpečné a pro celou společnost škodlivé je při 

nalézání práva povolávat k výkonu spravedlnosti soudy a soudce podle účelových hledisek či 

výběru. […] Zatímco účelem manipulativního přidělování věcí charakteristického pro 

totalitarismus je plnit vůli zadavatele (zpravidla stranických orgánů), účelem práva na 

zákonného soudce v liberální demokracii je zajistit nestranné  a svobodné rozhodování 

[…].“3 

 Zakotvením principu zákonného soudce v ústavním řádu ovšem ve skutečnosti 

ústavodárce připouští, že ne všichni soudci jsou nezávislí a nestranní. Vždyť pokud by nebyl 

důvod pochybovat o jejich nezávislosti či nestrannosti, bylo by jedno, který soudce danou věc 

projedná a rozhodne, neboť každý by nikým neovlivněn rozhodoval spravedlivě. Ústavodárce 

vedly k tomuto opatření tehdy ještě čerstvé zkušenosti z „fungování“ justice v předrevolučním 

období. To mě však přivádí na otázku, jejíž zodpovězení bych rád ponechal na samotném 

čtenáři. Je stále potřeba chránit takovýmto způsobem účastníky řízení před manipulacemi ze 

strany státní moci? Jinými slovy, je nezávislost a nestrannost soudců natolik pochybná, že 

institut zákonného soudce najde i dnes své opodstatnění? Jak uvedl Spolkový ústavní soud, 

má princip zákonného soudce zabránit především legislativě a exekutivě v ovlivňování 
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3  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 956/09 ze dne 22.10.2009. 



soudního rozhodování. Je tedy otázkou, zda bychom neměli na soudnictví pohlížet jako na 

samostatný, nezávislý, samoregulační a sebe kontrolující systém, ve kterém by soudy vyšších 

instancí mohly v zájmu spravedlivého rozhodování svobodně rozhodnout i o tom, kdo 

v dalším řízení věc projedná a rozhodne. K takové dokonalosti však justice zřejmě ještě 

nedospěla. 

Problémy popsané v této práci se neomezují jen na území našeho státu, ale více či méně se 

s nimi vypořádávají i ostatní vyspělé země. Snažil jsem se v některých stěžejních bodech této 

práce porovnat českou právní úpravu s úpravou německou. Lze shrnout, že obě právní úpravy 

se v některých otázkách dosti odlišují, navzdory skutečnosti, že české právo je tím německým 

nemálo ovlivněno. I český Ústavní soud se nechává v mnohém inspirovat svým německým 

protějškem, za což bývá někdy kritizován. Nicméně pokud to neohrožuje nezávislost soudu, 

pak nevidím v této „výměně zkušeností“ ústavních soudů žádný problém. Vzhledem 

k omezenému rozsahu diplomové práce jsem nemohl provést podrobnější komparativní 

pohled, při kterém bych mohl využít více judikatury Spolkového ústavního soudu i soudů 

jiných. Nicméně nevylučuji, že se k tomuto tématu vrátím při psaní své rigorózní práce, kde 

bude větší prostor pro podrobnější analýzu problémů v této práci nastíněných. 


