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Úvod 

Od druhé poloviny dvacátého století jsme svědky dalekosáhlých změn v právní 

kultuře, zapříčiněných zejména odlišným vnímáním lidských práv. Po neblahých 

zkušenostech z hospodářských krizí a zejména ze světových válek, kde „zneuznání 

lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům“1, dostaly lidské hodnoty 

poněkud jiný rozměr. Poznání či prozření, že člověk si zaslouží mnohem větší vážnost a 

úctu, našlo svůj odraz zejména v oblasti práva, neboť, jak praví Všeobecná deklarace 

lidských práv, „je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk 

donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku“2. Za 

základ svobody, spravedlnosti a míru ve státě bylo považováno uznání přirozené 

důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv člověka. Světové a mezinárodní organizace 

v čele s OSN daly vzniknout mnohým úmluvám o lidských právech a svobodách a 

členské státy se svými podpisy zavázaly tyto úmluvy respektovat a jejich dodržování 

zajistit. V některých zemích byl tento pozitivní trend přibrzděn existencí totalitních 

režimů, které se přes svůj závazek dodržováním lidských práv příliš nezaobíraly. I 

Česká republika v tomto ohledu „dospěla“ až po pádu komunistického režimu a během 

devadesátých let se úspěšně zařadila mezi ty vyspělé země, které se mohou pyšnit 

fungujícím systémem ochrany lidských práv. Rozhodující měrou k tomu přispělo 

zejména přijetí Ústavy České republiky3 s účinností k 1.1.1993 a Listiny základních 

práv a svobod4, která se stala velice důležitou součástí ústavního pořádku. 

 Garantem ochrany základních práv a svobod je stát. Stát má vytvořit podmínky 

pro to, aby byla lidská práva dodržována, a to nejen jeho občany5, ale zejména i státem 

samotným. Tato práce je zaměřena na jeden z prostředků, který stát k ochraně práv 

občanům poskytuje a který se jako poslední, na národní úrovni použitelný prostředek, 

dostává ke slovu ve chvíli, kdy už všechny ostatní ochranné mechanizmy selhaly. Tímto 

prostředkem je ústavní stížnost. 

                                                 
1  Preambule Všeobecné deklarace lidských práv přijaté dne 10.12.1948 Valným shromážděním 
OSN. 
2  Tamtéž. 
3  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.  
4  Přijata Federálním shromážděním ČSFR již dne 8. února 1991 a později ve stejném znění 
republikována usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. a pojata do ústavního pořádku 
České republiky. 
5  Myšleno nejen státními příslušníky, ale všemi obyvateli na území státu.  
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Cílem práce bude tento institut podrobněji analyzovat, tj. popsat, kdo, kdy a jak 

je oprávněn ústavní stížnost podat, kdo, kdy a jak o ní rozhoduje, nakolik jsou tato 

rozhodnutí závazná a jak účinná je ochrana z těchto rozhodnutí vyplývající. Ač je 

ústavní stížnost ryze ústavněprávním institutem, zasahuje do všech ostatních oborů 

práva. K porušení lidských práv ze strany státních orgánů totiž většinou dochází 

nesprávnou interpretací a následnou aplikací objektivního práva, ať už se jedná o právo 

občanské, trestní či správní. Některá lidská práva lze označit za mezioborová (např. čl. 

38 odst. 1 Listiny), některá se vztahují pouze k jedné právní oblasti (čl. 40 odst. 1 

Listiny). Pro účely této práce jsem vybral ta ústavou zaručená práva, která se vztahují 

nebo mohou vztahovat k občanskému soudnímu řízení a která tedy náleží ať už 

výhradně nebo sdíleně do oblasti občanského práva procesního. 

V druhé části práce jsem se za využití bohaté judikatury Ústavního a Nejvyššího 

soudu pokusil jednotlivá práva rozebrat a uvést nejčastější příklady z právní praxe. 

Vzhledem k velmi omezenému rozsahu diplomové práce jsem byl nucen přistoupit k 

ještě větší konkretizaci tématu práce, abych tak zabránil přílišné povrchnosti jejího 

obsahu. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil zejména na jedno z ústavně zaručených práv 

týkajících se občanského soudního řízení, a sice na právo na zákonného soudce. 

Zaměření právě na tento problém dává také práci jistý punc jedinečnosti, neboť ji 

vymezuje vůči starším pracím, které byly na podobné téma již zpracovány. 

Právo na zákonného soudce mnou nebylo vybráno zcela náhodně. V roce 2008 

média informovala o velice zajímavé kauze, která byla právnickou veřejností dosti 

sledována, neboť se týkala dobré pověsti české justice. Bývalá nejvyšší státní 

zástupkyně označila tehdy nejvyšší představitele trestněprávní justice za „justiční 

mafii“, která se snaží plně ovládnout justici, aby sloužila vládní garnituře, a která 

v zákulisí ovlivňuje kauzy. V této souvislosti poukázala zejména na velice nestandardní 

a podezřelé postupy ve věci trestního stíhání bývalého místopředsedy vlády Jiřího 

Čunka. Tito představitelé, mezi kterými byla například nejvyšší státní zástupkyně či 

místopředseda Nejvyššího soudu, podali proti ní žalobu o ochranu osobnosti a  

zadostiučinění v penězích, čímž se roztočil velice zajímavý kolotoč soudních jednání, 

ve kterých bylo několikrát diskutováno právě právo na zákonného soudce a do kterých 

musel zasáhnout i Ústavní soud. V závěru této práce se tedy pokusím rozebrat kauzu 

„justiční mafie“ s ohledem na problematiku práva na zákonného soudce. Tento případ 
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sice zřejmě nebude uzavřen před termínem odevzdání této práce, to však pro účely této 

práce není tolik podstatné. 

Po vstupu do Evropské Unie v roce 2004 se Česká republika stala součástí 

nadnárodního celku, jehož cílem je mimo jiné také sbližování právních řádů členských 

států. Ač v některých oblastech již platí jednotné právní předpisy, oblast fungování 

ústavních soudů a institut ústavních stížností je evropským právem prakticky 

nepoznamenán. Otevírá se zde tedy možnost pro srovnávání české právní úpravy 

s úpravami jiných států. Znalost zahraničních právních řádů může být mnohdy 

užitečným vodítkem pro úvahy de lege ferenda. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl využít 

svých zkušeností z ročního zahraničního studia v Regensburgu a na několika místech 

nabízím čtenáři srovnání českého a německého práva v řešení některých právních 

otázek.
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1. Kontrola ústavnosti jako jeden z atributů právního státu 

Čl. 1 Ústavy stanoví, že Česká republika je (mimo jiné) právním státem 

založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Za právní stát se označuje 

stát, jehož instituce zaručují, aby byl dodržován právní řád, a to i ze strany orgánů 

veřejné moci. 6 Právní stát je vyjádřen principem svrchovanosti zákona a jeho znakem je 

ochrana práv a svobod soudní mocí.7 Právní stát je především ústavním státem, za zdroj 

veškerého práva považuje Ústavu, kterou jsou všechny zákony a jiné právní předpisy 

poměřovány.8 Za tímto účelem je vytvořen orgán, v jehož kompetenci je rozhodovat o 

ústavnosti zákonů. Takovým orgánem je v České republice Ústavní soud ČR, kterého 

čl. 83 Ústavy pasuje do role ochránce ústavnosti. Tuto ochranu vykonává Ústavní soud 

ve dvojí rovině – prostřednictvím abstraktní a konkrétní kontroly ústavnosti. 

1.1. Abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti 

V rámci abstraktní kontroly norem Ústavní soud posuzuje soulad určitého 

právního předpisu s ústavou a rozhoduje tak o jeho ústavnosti. Takové řízení bývá 

zahájeno na návrh zákonem9 aktivně legitimovaného subjektu. Ústavní soud považuje 

za abstraktní kontrolu norem i případy, kdy obecné soudy postupují dle čl. 95 odst. 2 

Ústavy: „Úkolem Ústavního soudu - a to na požádání kteréhokoli z obecných  soudů - je 

pouze zjistit, zda ten či onen zákon, jehož má být obecným soudem při řešení věci 

použito, je či není v rozporu s Ústavou, ústavními zákony, Listinou základních práv a 

svobod, jakož i mezinárodními smlouvami dle čl. 10 Ústavy. Zjišťování ústavnosti  

napadeného  ustanovení  zákona  má  povahu kontroly abstraktní  normy, neboť při  

posouzení ústavnosti tohoto ustanovení Ústavní  soud  rozhoduje,  aniž  by  projednával  

nebo posuzoval onu konkrétní věc, jež je předmětem řízení před obecnými soudy a jež 

přiměla obecný  soud k vyžádání  rozhodnutí Ústavního soudu  o  ústavnosti  předpisu,  
                                                 
6 PAVLÍČEK, V. et al. Ústavní právo a státověda – I. díl. Praha : Linde, 1998, s. 47. 
7  Principů a pojmových znaků právního státu je velmi mnoho a pojem právního státu je jimi 
formován a neustále se vyvíjí. Ústavní soud mezi ně zařadil např. i princip právní jistoty a ochrany důvěry 
občanů v právo (nález IV. ÚS 215/94). V dalším textu se zaměřuji pouze na jeden ze znaků - kontrolu 
ústavnosti. 
8  PAVLÍČEK, V. - HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář. 2. vyd. Praha 
: Linde, 1998, s. 54.  
9  § 64 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. 
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jehož  má  být  v  konkrétní věci použito.“10 ŠIMÍČEK však tyto případy řadí mezi 

konkrétní kontrolu ústavnosti: „Typickým příkladem konkrétní kontroly norem je […] 

podání návrhu na zrušení právního předpisu obecným soudem, který má tento předpis 

aplikovat a který ve věci rozhodne až poté, co ústavní soud posoudí ústavnost (resp. 

zákonnost) napadeného předpisu.“11 

V rámci konkrétní kontroly norem je naopak posuzována ústavnost určitého 

právního předpisu v řízení, které bylo zahájeno na návrh opírající se o konkrétní 

rozhodnutí nebo jiný zásah orgánu veřejné moci. V prvé řadě je tedy tímto návrhem 

(tzv. ústavní stížností) napadán „neústavní“ individuální právní akt. Spolu se stížností 

bývá často spojen i návrh stěžovatele na zrušení právního předpisu nebo jeho 

jednotlivého ustanovení (§ 74 ZÚS).  Avšak i v případě, že takový návrh podán není a 

senát dojde v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti k názoru, že aplikovaný 

právní předpis je v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě zákonem, řízení přeruší a 

podá návrh plénu na zrušení takového právního předpisu (§78 odst. 2 ZÚS). 

1.2. Vztah Ústavního soudu a soudů obecných 

Největší agendu Ústavního soudu představuje nikoli posuzování ústavnosti 

norem, ale rozhodování o ústavních stížnostech, tedy posuzování, zda vydaným aktem 

aplikace práva nebyla porušena ústavně zaručená základní práva nebo svobody 

stěžovatele. Dojde-li Ústavní soud k závěru, že k porušení práv došlo, má toliko 

možnost rozhodnutí zrušit nebo přikázat orgánu, aby v porušování práv dále 

nepokračoval. Nepřísluší mu tedy vydaná rozhodnutí měnit a vydávat rozhodnutí 

vlastní. Zdaleka nejvíce jsou ústavními stížnostmi napadány akty obecných soudů, je 

tedy příhodné vymezit základní principy vztahů mezi Ústavním soudem a soudy 

obecnými. 

V hlavě IV. Ústavy, jež upravuje moc soudní, je Ústavní soud systematicky 

vydělen od soudů ostatních (obecných). Již z této skutečnosti lze dovodit, že Ústavní 

soud není součástí soustavy obecných soudů a není obecným soudům nadřízen. Ostatně 

sám Ústavní soud upozorňuje v celé řadě svých rozhodnutí na to, že není součástí 

soustavy obecných soudů, a nepřísluší mu proto právo vykonávat dohled nad jinak 

                                                 
10  Nález Pl. ÚS 19/98 ze dne 03.02. 1999. 
11  ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 17. 
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nezávislou rozhodovací činností obecných soudů. Do rozhodovací činnosti obecných 

soudů je oprávněn zasáhnout jen tehdy, pokud jejich pravomocným rozhodnutím v 

řízení, jehož byl stěžovatel účastníkem, byly porušeny základní práva nebo svobody 

chráněné ústavním pořádkem. 

Především obecné soudy jsou povolány k výkonu spravedlnosti ve státě, ony 

jsou povinny poskytnout ochranu právům či rozhodnout o tom, zda a kým byl spáchán 

trestný čin a ukládat tresty za trestné činy. Jakékoliv zásahy do jejich rozhodovací 

činnosti jsou vyloučeny. Ingerence Ústavního soudu je úzce vymezena způsobem jeho 

rozhodování (kasací) a ústavněprávní rovinou přezkumu rozhodnutí obecných soudů. 

Obě složky soudnictví stojí v ústavním pořádku i ve své denní jurisdikci vedle sebe 

„jako dvě zcela samostatné a svrchované složky jednotné a nezávislé soudní moci, 

z nichž každé přináleží specifické úkoly a cíle, které teprve ve svém souhrnu naplňují 

znaky a pojem právního státu.“12 Jurisdikci Ústavního soudu nepodléhá přezkum 

legality či věcné správnosti rozhodnutí obecných soudů včetně jeho odůvodnění, „ale 

jeho úkolem je zjistit, zda napadeným rozhodnutím došlo k zásahu do základních 

lidských práv a svobod […]. Jinými slovy ne každá nezákonnost zakládá též 

protiústavnost resp. porušení základních práv a svobod, zaručených ústavním zákonem 

nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy a je také důvodem k poskytnutí ochrany 

před Ústavním soudem.“13 Ingerence Ústavního soudu je na místě tam, kde nebyly 

obecnými soudy dodrženy zásady a podmínky stanoveného postupu (spravedlivého 

procesu14). Kritériem Ústavního soudu je zkoumání souladu s normativními a 

hodnotovými kategoriemi Ústavy, Ústavní soud tedy hodnotí rozhodnutí obecných 

soudů z jiných hledisek, než z jakých vycházely ony.15 Dalo by se říci, že předmět řízení 

je jiný u obecného soudu (např. spory z nájemní smlouvy) a jiný u Ústavního soudu 

(např. porušení práva na zákonného soudce), byť jde ve skutečnosti o „stejnou kauzu“. 

Mezi obecnými soudy a Ústavním soudem může dojít (a často dochází) 

k vzájemným třenicím. Obecné soudy bývají kritizovány za svůj formalistický přístup, 

průtahy v řízení, mechanické posuzování např. vazebních důvodů apod. Neuspokojivým 

                                                 
12  ŠEVČÍK, V. Ústavní soud a soudy obecné – pokus o vymezení vzájemných vztahů. Bulletin 
advokacie, 1997, č. 5, s. 7-9.  
13  Nález II. ÚS 45/94 ze dne 25.01.1995. 
14  Tyto jsou popsány v následující kapitole. 
15  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 49. 
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se jeví i personální složení některých soudů. Soudy se dostatečně nenaučily 

interpretovat a aplikovat právo ve světle mezinárodních smluv o lidských právech a 

základních svobodách, o čemž svědčí na západoevropské poměry vysoké číslo 5 % 

úspěšných ústavních stížností. Naopak Ústavní soud bývá osočován z toho, že 

překračuje své kompetence, neboť fakticky přehodnocuje skutkové a právní závěry 

obecných soudů. Přes Ústavním soudem deklarovaný princip minimalizace zásahů do 

rozhodování obecných soudů si Ústavní soud vyhradil právo ve výjimečných případech 

zrušit i takové rozhodnutí, kde shledá pochybení  pouze v oblasti dokazování a jeho 

vyhodnocení. V této souvislosti vzniká problém nekvalifikovanosti rozhodnutí 

Ústavního soudu, kdy při absenci specializace soudců tito rozhodují o právních 

problémech ze všech oborů práva (porušení některého ústavně zaručeného práva bývá 

velmi často důsledkem porušení podústavní normy, kterou při své činnosti Ústavní soud 

přirozeně nemůže opominout).16 Východisko vidím ve zlepšení kvalifikace soudců 

obecných soudů, ke kterému by mělo dojít během následujících  let postupnou výměnou 

starších („předrevolučních“) soudců za soudce mladší generace, kteří absolvovali již 

novou koncepci (skladbu) studia a kteří jsou i díky svým (mnohdy zahraničním) 

zkušenostem a jazykovým předpokladům lépe připraveni soudit podle zcela jiných 

právních principů a východisek a pružněji reagovat na v současné době rychle se 

vyvíjející pozitivněprávní úpravu, a to jak na národní, tak především na evropské 

úrovni. Na druhé straně Ústavní soud by se měl vyvarovat neustálého rozšiřování jeho 

kompetence a měl by zvažovat určitou míru intenzity protiústavních zásahů orgánů 

veřejné moci do základních práv nebo svobod. Pokud jde tedy pouze o formální 

pochybení, které nezpochybňuje spravedlivost procesu jako celku a které nemohlo 

konečné rozhodnutí ovlivnit, neměl by Ústavní soud výrazněji zasahovat.17 

1.3. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu 

Jak bylo již v předchozím textu uvedeno, Ústavní soud má pouze oprávnění 

rozhodnutí obecných soudů (jakož i jiný akt aplikace práva) zrušit nebo případnou 

stížnost odmítnout či zamítnout a tím ponechat takový akt v platnosti. V odůvodnění 

svých rozhodnutí Ústavní soud interpretací ústavních i jiných norem právo formuje a 

                                                 
16  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 52 a násl. 
17  Tamtéž, s. 62. 
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dotváří. Nakolik jsou taková rozhodnutí závazná, bylo předmětem četných diskusí 

odborné veřejnosti. 

Čl. 89 odst. 2 stanoví, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná 

pro všechny orgány a osoby. Tato vágní formulace dává prostor různým výkladům 

tohoto problému. Z logiky věci vyplývá, že pod tato rozhodnutí nelze zařadit ta, jež se 

netýkají věci samé, tedy usnesení procesní povahy a ta usnesení, jimiž se návrh odmítá 

nebo jimiž se řízení zastavuje. Taková usnesení nejsou zpravidla ani publikována, tudíž 

nemohou být všeobecně závazná. Závazná jsou tedy pouze pro strany sporu (inter 

partes). 

Problémy by neměly nastat ani v posuzování závaznosti těch nálezů Ústavního 

soudu, jimiž se ruší nebo naopak ponechává v platnosti právní předpis (abstraktní a 

konkrétní kontrola ústavnosti). Rozhodování v řízeních o ústavnosti norem má 

všeobecnou závaznost (předpis se zruší a přestane tak být závazný pro všechny subjekty 

nebo se ponechá v platnosti a všechny subjekty jsou i nadále povinny se jím řídit). 

Závazná je přitom především výroková část nálezu. Odůvodnění zrušovacího výroku 

slouží pak jako významné vodítko dalším legislativním snahám zákonodárce. Ústavní 

soud není oprávněn posuzovat vhodnost či účelnost právní úpravy, na druhou stranu 

zákonodárce je povinen při jejím vytváření dbát, aby byla v souladu s právními předpisy 

vyšší právní síly a nálezy Ústavního soudu.18 V odůvodnění nálezu, jímž je zamítnut 

návrh na zrušení právního předpisu, Ústavní soud zpravidla vyloží, jakým způsobem je 

možné předmětné ustanovení ústavně konformně interpretovat. Závaznost lze v tomto 

ohledu vidět v tom, že si orgán, který bude napříště předpis aplikovat, bude jist v tom, 

jakým způsobem danou normu v souladu s ústavou interpretovat. Nelze však apriori 

vyloučit i jiný ústavně konformní výklad.19 Pokud je možno zákon vykládat způsobem, 

který není protiústavní, je nutno dát takovému výkladu přednost, a to dokonce i když 

takovýto výklad bude v rozporu s úmyslem zákonodárce.20 Pokud však obecné soudy 

nejsou schopny v praxi vykládat sporné ustanovení v souladu s ústavními direktivami 

judikovanými Ústavním soudem, který jejich rozhodnutí opakovaně ruší, je nutno, aby 

                                                 
18  Čl. 2 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
19  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 280 a násl. 
20  Pravidlo vytvořené Nejvyšším soudem USA. KÜHN, Z. K otázce závaznosti rozhodnutí 
Ústavního soudu. Právník, 2001, č. 9, s. 865. 
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Ústavní soud přistoupil ke zrušení takového ustanovení a zákonodárci stanovil 

minimální požadavky ústavně konformní úpravy.21 

Nejednotnost názorů lze najít v otázce závaznosti rozhodnutí o ústavních 

stížnostech. Rozlišuje se přitom mezi kasačními a precedenčními účinky nálezů 

Ústavního soudu. K účinkům ve smyslu kasačním: Za nedostatek právní úpravy lze 

označit skutečnost, že v českém právním řádu není výslovně zakotvena povinnost 

obecných soudů řídit se právním názorem Ústavního soudu poté, co jejich rozhodnutí 

zruší a věc jim vrátí k dalšímu řízení. Ústavní soud přesto tuto povinnost obecných 

soudů dovozuje analogií podle ustanovení § 226 odst. 1 OSŘ22, ale i ze samotného 

smyslu kasace: „[…] závaznost právního názoru, obsaženého v odůvodnění kasačního 

nálezu Ústavního soudu, pro další soudní řízení v téže věci vyplývá nejenom z čl. 89 

odst. 2 Ústavy, nýbrž i ze samotného pojmu kasace. Pakliže by tomu tak nebylo, kasační 

pravomoc vyšších soudů (v daném případě Ústavního soudu) by neměla rozumný smysl 

a musela by být nahrazena pravomocí apelační.“23 

Precedenční účinky nálezů Ústavního soudu bývají částí doktríny odmítány s tím 

argumentem, že v české právní kultuře nejsou soudní rozhodnutí pramenem práva. 

Někteří právní teoretikové tak považují za závazné ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy 

pouze výroky meritorních rozhodnutí Ústavního soudu, zatímco právní názory 

vyjádřené v odůvodněních nálezů podle nich zavazují pouze Ústavní soud, přičemž pro 

jiné orgány veřejné moci a osoby nejsou závazné právně, ale jen silou své myšlenkové a 

názorové přesvědčivosti.24 Nerespektování rozhodovací praxe Ústavního soudu, které 

má za následek odlišná rozhodnutí ve stejných otázkách, by však mělo negativní dopad 

na právní jistotu občanů, která je nepochybně imanentním atributem právního státu. 

Rozdílné rozhodování ve věcech stejného druhu porušuje také zásadu rovnosti před 

zákonem (čl. 1 Listiny) a s tím související zásadu legitimního očekávání a zásadu 

efektivnosti a rychlosti řízení (čl. 38 Listiny). Vázanost výkladem norem nadzákonné 

(ústavní) síly musí být pro soud při aplikaci jednoduchého práva určující.25 „Ústavní 

                                                 
21  Tamtéž, s. 866. 
22  Např. nález II. ÚS 156/95 ze dne 14.02.1996. 
23  Nález III. ÚS 467/98 ze dne 25.02.1999. 
24  MIKULE,V.- SLÁDEČEK,V. O závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 
1995,  
č. 8, s. 47. 
25  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3.vyd. Praha: Linde, 2005, s. 294. 
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soud totiž není orgánem, který toliko nahodile retrospektivně rozhoduje o porušení 

ústavy, ale zejména orgánem, který s prospektivními, tedy do budoucna jdoucími účinky 

určuje, co je a co není ústavně konformní.“26 Obdobně uvádí BLAHOŽ: „Demokratické 

státy nezavádějí ústavní soud proto, aby se stal pouhým pasivním strážcem ústavnosti, 

ale především z toho důvodu, aby svým rozhodováním právo ústavní a zákonné 

v každodenním životě nalézal, a tak kultivoval demokratickou ústavnost a rozvíjel 

princip právního státu.“27 

KÜHN rozlišuje tři kategorie různé závaznosti názorů obsažených v judikatuře 

Ústavního soudu:  

1) právní názor obsažený v jednom senátním nálezu Ústavního soudu, který sice 

není formálně závazný, ale který má normativní sílu28; 2) právní názor obsažený 

v plenárním nálezu Ústavního soudu a 3) právní názor obsažený v ustálené judikatuře 

Ústavního soudu, který disponuje nejsilnějším závazným působením. V posledních 

dvou jmenovaných případech se jedná o formálně závazné právní názory, které 

nemohou být rozhodnutím soudce obecného soudu nahrazeny pro jejich prostou 

nesprávnost ex tunc, s ohledem na změněné okolnosti (například změní-li se právní 

úprava) může však soudce argumentovat nesprávností závazného názoru ex nunc. 

Uvedené může ale platit pouze v případě, že sám Ústavní soud se bude cítit svým 

rozhodováním vázán a své názory bude měnit jen kvalifikovaným způsobem a 

z kvalifikovaných důvodů, aby nedocházelo k rozpornosti řady nálezů, tedy aby 

ustálená judikatura byla skutečně ustálená.29 

Za formálně závazné lze označit jen ty části odůvodnění, které obsahují tzv. 

nosné důvody, tedy ty části, bez jejichž existence postrádá samotný verdikt smyslu. 

Jedná se o normativní jádro (právní základ), na kterém je výrok založen. Tato právně 

závazná část (ratio decidendi) není vždy jednoznačně určitelná, je nutno ji ale vykládat 

restriktivně. Ostatní části odůvodnění mohou disponovat normativní silou či silou 

argumentační.30 Není tedy potřeba obávat se rozporu právní závaznosti „hodnotících 

                                                 
26  KÜHN, Z. K otázce závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu. Právník , 2001, č. 9, s. 873. 
27  BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti - srovnávací pohled. 1. vyd. Praha : CODEX, 2001, s. 
458. 
28  Rozhodnutí nerespektující takový precedent je sice vydáno v souladu se zákonem, ale bude 
předmětem kritiky a může (mělo by) být v instančním postupu zrušeno. KÜHN (2001) 
29  KÜHN, Z.: K otázce závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu. Právník, č. 9, 2001, s. 879 a násl. 
30  Tamtéž. 
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stanovisek“ Ústavního soudu se svobodou myšlení, vědeckého bádání a se svobodou 

projevu, jak naznačují autoři Mikule a Sládeček.31 

Zbývá dodat, že vzhledem k měnícím se společenským, ekonomickým, etickým 

a politickým podmínkám a okolnostem nelze trvat na dogmatu stare decisis32 a je nutno 

připustit možnost změny judikatury ústavního soudu obecnými soudy, je-li jeho 

judikatura následně nepoužitelná. Jde však o výjimečné případy, pro které není důvod 

neoznačit působení rozhodnutí ústavního soudnictví jako formálně závazné svého 

druhu, byť jde o nejslabší formální závaznost, stojící na hranici s normativním 

působením judikatury kontinentálních nejvyšších soudů.33

                                                 
31  MIKULE, V. - SLÁDEČEK, V. O závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 
1995, 
č. 8, s. 40. 
32  Doktrína práva common law, jež přikazuje soudům rozhodovat ve stejných případech tak, jak 
bylo již dříve rozhodnuto, tedy „setrvat při rozhodnutém“. 
33  MIKULE, V. - SLÁDEČEK, V. O závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 
1995, 
č. 8, s. 40. 
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2. Ústavní stížnost v souvislosti s občanským soudním řízením 

2.1. Obecně k ústavní stížnosti 

Ústavní soud rozhoduje mimo jiné také o ústavní stížnosti proti pravomocnému 

rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod 

(čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy)34. Ústavní stížnost je specifickým prostředkem 

k ochraně základních práv a svobod zaručených ústavou, zejména Listinou a Úmluvou. 

Tato specifičnost spočívá v tom, že ji lze podat jen za určitých, zákonem vymezených 

okolností. Podání ústavní stížnosti musí především předcházet nějaký individuální 

právní akt (rozhodnutí) orgánu veřejné moci, který, jak stěžovatel tvrdí, je 

neoprávněným zásahem do základních práv nebo svobod stěžovatele a který ústavní 

stížnost napadá. Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, Ústavní soud není 

superrevizní instancí, nýbrž je orgánem ochrany ústavnosti. Není tedy dostačující, že 

napadané rozhodnutí je objektivně vadné. Tato vada musí spočívat právě 

v nerespektování ústavních práv a svobod. 

Německá právní úprava však umožňuje podat ústavní stížnost i bezprostředně 

proti zákonu. Každý může tvrzením, že byla veřejnou mocí porušena jeho práva 

garantovaná v čl. 20 odst. 4, čl. 33, 38, 101, 103 a 104 GG, podat ústavní stížnost ke 

Spolkovému ústavnímu soudu (§ 90 odst. 1 BverfGG). V takovém případě musí být 

ústavní stížnost podána do jednoho roku od účinnosti napadeného zákona (§ 93 odst. 3 

BverfGG). Je-li ústavní stížnosti vyhověno, je zákon prohlášen za nicotný (§ 95 odst. 3 

BverfGG).35 Stížnost však může směřovat nejen proti vydanému zákonu, ale i proti 

nečinnosti zákonodárce přijmout zákon, který je ústavou předpokládán. Rozlišována je 

pak legislativní nečinnost pravá, kdy zákon není vůbec vydán, a nepravá, kdy 

zákonodárce nedostojí své normotvorné povinnosti dostatečným způsobem.36  

                                                 
34  Vzhledem k zaměření této práce se nebudu zabývat ústavními stížnostmi orgánů územní 
samosprávy proti nezákonnému zásahu státu (čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy). 
35  SCHLAICH - KORIOTH. Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen. 
8. vyd. München : C.H.Beck, 2010, s. 137. 
36  SCHLAICH - KORIOTH. Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen. 
8. vyd. München : C.H.Beck, 2010, s. 137. 
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K ústavní stížnosti je možné přistoupit až po vyčerpání všech jiných prostředků 

k ochraně práv, neboť ochranu těmto právům poskytují i obecné soudy, které jsou 

povinny rozhodovat ústavně konformním způsobem. Ústavní soud představuje pak 

poslední vnitrostátní prostředek k ochraně ústavních práv v případě, že obecné soudy 

v tomto ohledu selžou. Od opravných prostředků se ústavní stížnost liší také tím, že 

nemá ani suspenzivní účinek37 (nemá vliv na právní moc napadeného rozhodnutí) ani 

účinek devolutivní (Ústavní soud není vyšší nadřízenou instancí, ale stojí zcela 

samostatně). 

Smyslem institutu ústavní stížnosti je jednak ochrana ústavněprávní sféry 

jednotlivce a zároveň také garance a další rozvoj ústavně zaručených práv a svobod. 

Ústavní stížnost, resp. následné rozhodnutí o ní, má reparativní funkci (po zrušení 

rozhodnutí orgánu veřejné moci musí tento zpravidla vydat rozhodnutí nové, ústavně 

konformní) a funkci preventivní (orgány veřejné moci by se na základě znalosti 

judikatury Ústavního soudu měly napříště vyvarovat podobných protiústavních aktů).38 

Význam Ústavního soudu není tedy v tomto ohledu zanedbatelný. Již sama jeho 

existence má na činnost orgánů veřejné moci alespoň nepřímý vliv. Jak bylo uvedeno, 

úspěšnost ústavních stížností se pohybuje kolem 5 %, což je ve srovnání se 

západoevropskými zeměmi poměrně velké číslo. Pozitivně lze však hodnotit, že tato 

úspěšnost v posledních letech klesá, což vypovídá o zlepšování kvality rozhodování 

obecných soudů a o zřejmém pozitivním vlivu Ústavního soudu na jejich práci. 

2.2. Řízení o ústavních stížnostech 

Zahájení řízení – podání návrhu 

Na řízení o ústavních stížnostech se vztahují jednak obecná ustanovení o řízení 

před Ústavním soudem (§§ 27-63 ZÚS) a dále ustanovení zvláštní, týkající se výhradně 

tohoto typu řízení (§§ 72-84 ZÚS). Ústavní stížnost může stěžovatel podat pouze ve své 

                                                 
37  Ústavní soud však může na návrh stěžovatele vykonatelnost napadeného rozhodnutí odložit za 
podmínek § 79 odst. 2 ZÚS. K obdobnému účelu jako odložení vykonatelnosti slouží i institut 
předběžného opatření, kdy ústavní stížnost směřuje proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, než je 
rozhodnutí. V takovém případě Ústavní soud může orgánu veřejné moci uložit, aby v zásahu 
nepokračoval (§ 80 ZÚS). 
38  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 90. 
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vlastní věci ( jedná se o prostředek individuální právní ochrany) a nikoli ve prospěch  

 

někoho jiného či dokonce ve veřejném zájmu (actio popularis se nepřipouští).39 Ústavní 

stížnost se podává písemně přímo Ústavnímu soudu, musí z ní být zejména patrno, kdo 

ji podává, proti jakému zásahu jakého orgánu veřejné moci směřuje a čeho se stěžovatel 

domáhá, přičemž musí obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a 

označení důkazů, jichž se stěžovatel dovolává. Stěžovatel musí zejména uvést, jaké jeho 

ústavně zaručené právo bylo porušeno a v čem toto porušení spatřuje. Zásahem je 

myšlen jakýkoliv autoritativní pravomocný individuální právní akt, jímž bylo zasaženo 

do právní sféry navrhovatele, tj. došlo jím ke vzniku, změně nebo zániku jeho práv a 

povinností. Tato podmínka může být splněna, aniž by byl stěžovatel účastníkem řízení, 

z něhož napadený akt vzešel. K aktivní legitimaci tedy není zapotřebí předchozího 

účastenství v řízení.40 Nejčastěji je zásahem pravomocné rozhodnutí soudu, může však 

jít o „jiný zásah orgánu veřejné moci“, tak jak byl Ústavním soudem definován v nálezu 

III. ÚS 62/1995 ze dne 30.11.1995: „Pojem jiného zásahu orgánu veřejné moci nutno 

proto chápat tak, že zpravidla půjde o převážně jednorázový, protiprávní, a zároveň 

protiústavní útok těchto orgánů vůči základním ústavně zaručeným právům (svobodám), 

který v době útoku představuje trvalé ohrožení po právu existujícího stavu, přičemž 

takový útok sám není výrazem (výsledkem) řádné rozhodovací pravomoci těchto orgánů 

a jako takový se vymyká obvyklému přezkumnému či jinému řízení; z této fakticity musí 

posléze vyplynout, že důsledkům "takového zásahu orgánu veřejné moci", neplynoucímu 

z příslušného rozhodnutí, nelze čelit jinak než ústavní stížností, příp. nálezem Ústavního 

soudu, obsahujícím zákaz takového zásahu. Tato podmínka není přirozeně splněna tam, 

kde poškozenému je k dispozici obrana daná celým právním řádem republiky.“ 

                                                 
39  Ústavní soud například odmítl návrh stěžovatelky podaný ve prospěch jejího manžela, který se 
toho času nalézal ve výkonu trestu (nález II. ÚS 2498/09 ze dne 7.10.2009). Odmítnut byl i návrh na 
zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým stěžovatel brojil proti poplatkům ve 
zdravotnictví. Ústavní soud zde zároveň připomněl, že „zásahem orgánu veřejné moci, proti němuž si lze 
podat ústavní stížnost ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nemůže být z povahy věci 
právní předpis sám, tzn. výsledek normotvorné činnosti“ (nález III. ÚS 12/08 ze dne 17.01.2008). 
40  Jednalo by se v takovém případě ve vztahu k němu o „jiný zásah orgánu veřejné moci“ ve 
smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy a ochrana práv je tak tímto způsobem zaručena. Nález Pl. ÚS 30/95 
ze dne 10.01.1996. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 100. 
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 V žádném případě však tímto zásahem není normativní právní akt („výsledek 

normotvorné činnosti“).41 Tím není dotčeno právo stěžovatele podat (v samostatném 

návrhu) spolu s ústavní stížností i návrh na zrušení určitého ustanovení zákona, jehož 

aplikací došlo k tvrzenému porušení ústavního subjektivního práva a jež se dle názoru 

navrhovatele neslučuje s ústavním řádem České republiky. 

Za orgány veřejné moci, vůči jejichž zásahům ústavní stížnost může směřovat, 

se považují orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní, popřípadě další subjekty, 

které autoritativně rozhodují o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. 

Vždy je však nutno v konkrétním případě posoudit, zda daný subjekt (např. orgán obce) 

vystupuje jako orgán moci veřejné nebo účastník soukromoprávního vztahu.42 Ústavní 

stížností se totiž nelze domáhat ochrany, pokud by zásah do ústavou garantovaného 

práva či svobody byl proveden soukromou osobou.43 

Ústavní stížnost je nutné podat do šedesáti dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

posledním opravném prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva 

poskytuje. Tímto prostředkem se v § 72 odst. 3 ZÚS rozumí řádný nebo mimořádný 

opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek 

k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo 

jiného právního řízení. Ústavním soudem byla tato lhůta interpretována jako lhůta 

procesněprávní44, stěžovateli tedy stačí poslední den lhůty odevzdat podání orgánu, 

který má povinnost jej doručit.45 Promeškání této lhůty Ústavní soud nemůže 

prominout. I když tak ZÚS výslovně nestanoví, SLÁDEČEK dovozuje tuto skutečnost z 

§ 43 odst. 1 písm. b) ZÚS, který nedává soudci zpravodaji jinou možnost, než po lhůtě 

podaný návrh odmítnout, a vylučuje tak použití OSŘ (§ 63 ZÚS).46 MIKULE 

upozorňuje na problematické znění § 72 odst. 3 ZÚS, neboť podle jeho dikce by se 

mohlo stát, „[…] že lhůta počítaná ode dne doručení začne běžet a popř. i skončí ještě 

v době, kdy rozhodnutí dosud právní moci nenabylo“47, § 72 odst. 1 písm. a) totiž váže 

                                                 
41  Např. nález III. ÚS 12/08 ze dne 17.01.2008. 
42  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 111. 
43  GERLOCH, A. Řízení před Ústavním soudem. Praha : Prospektrum, 1995, s. 43. 
44  Nález I. ÚS 117/93 ze dne 02.02.1995. 
45  § 57 odst. 3 OSŘ ve spojení s § 63 ZÚS. 
46  SLÁDEČEK, V.: Ústavní soudnictví. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 135. ; Ústavní soud 
mimo to poukazuje na kogentnost ustanovení § 72 odst. 2 (dnes odst. 3) – nález I. ÚS 117/93 ze dne 
02.02.1995. 
47  MIKULE, V. Nad novelou zákona o Ústavním soudu. Právní praxe, 1998, č. 5, s. 303. 
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oprávnění podat ústavní stížnost na tvrzení, že došlo k porušení jeho základních práv 

nebo svobod pravomocným rozhodnutím.48 Aby mohl navrhovatel dostát uvedené 

povinnosti tvrzení, musí tedy vyčkat na právní moc rozhodnutí, která může (v krajním 

případě) nastat až po uplynutí šedesátidenní lhůty k podání ústavní stížnosti. De lege 

ferenda lze uvažovat (jak doporučuje MIKULE) o takové úpravě, kdy by se lhůta 

k podání ústavní stížnosti počítala ode dne právní moci rozhodnutí (jak stanovila právní 

úprava před novelou ZÚS č. 77/1998 Sb.) s tím, že pokud by šlo o rozhodnutí, které 

nabývá právní moci bez ohledu na doručení (tedy dříve, než bylo doručeno), počínala 

by lhůta ode dne doručení takového rozhodnutí. 

Německé právo stanoví lhůtu podstatně kratší. Ústavní stížnost zde musí být 

podána a zdůvodněna ve lhůtě jednoho měsíce (§ 93 odst. 1 (1) BVerfGG). Tato lhůta je 

zachována i proti rozhodnutí, jímž byl opravný prostředek odmítnut jako nepřípustný, to 

však neplatí, pokud byl opravný prostředek podle procesních předpisů zjevně 

nedovolený a tudíž „beznadějný“. Lhůta počíná běžet od doručení posledního ve věci 

vydaného rozhodnutí (§ 93 odst. 1 (2) BVerfGG). U ústavních stížností směřujících 

bezprostředně proti zákonu může být ústavní stížnost podána ve lhůtě jednoho roku od 

účinnosti napadeného zákona. 

Nepřípustnost ústavní stížnosti 

Ústavní stížnost je možno podat až po vyčerpání všech jiných procesních 

prostředků, které zákon k ochraně práv poskytuje. Jedná se pouze o takové prostředky, 

které jsou v procesní dispozici stěžovatele a jejichž podáním dochází k zahájení 

právního řízení (nikoli tedy jen nenárokové podněty k zahájení řízení). ZÚS vyjímá 

z těchto prostředků pouze návrh na obnovu řízení, který je de facto vázán na změnu 

skutkových okolností případu a dále takový mimořádný opravný prostředek, který 

orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako „nepřípustný z důvodů závisejících 

na jeho uvážení“ ( v takovém případě je možné podat ústavní stížnost dle ustanovení  

§ 72 odst.4 ZÚS). Nedostojí-li navrhovatel požadavku vyčerpání procesních prostředků, 

bude jeho stížnost odmítnuta jako nepřípustná (dvě výjimky z tohoto pravidla stanoví  

                                                 
48  ŠIMÍČEK nabízí pouze výkladové řešení rozporu mezi § 72 odst. 3 ZÚS a § 87 odst. 1 písm. d) 
Ústavy, a to takové, že navrhovatel by mohl podat ústavní stížnost i proti nepravomocnému rozhodnutí, 
přičemž Ústavní soud by mohl rozhodnout až po nabytí právní moci rozhodnutí. ŠIMÍČEK, V. Ústavní 
stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 119. S tím by bylo možné souhlasit, nebýt právě uvedené 
podmínky v § 72 odst. 1 písm. a) ZÚS. 
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§ 75 odst. 2 ZÚS49). Ústavní soud odmítá jako nepřípustné také ty ústavní stížnosti, 

které napadají některá předchozí rozhodnutí Ústavního soudu. Jeho nálezy jsou totiž 

závazné pro všechny, Ústavní soud nevyjímaje. Rovněž je nepřípustný návrh na obnovu 

řízení před Ústavním soudem, výjimkou jsou zde trestní věci, v nichž mezinárodní soud 

shledal porušení lidských práv nebo základních svobod v rozporu s mezinárodní 

smlouvou (zde je možné podat návrh na obnovu řízení ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy 

se rozhodnutí mezinárodního soudu stane konečným)50.51 

Problematickým vývojem prošlo posuzování přípustnosti ústavní stížnosti ve 

vztahu k dovolání. Před novelou zákona o ústavním soudu zákonem č. 83/2004 Sb. 

docházelo k bezvýchodným a mezinárodním soudem kritizovaným situacím. Pokud 

dovolací soud odmítl dovolání stěžovatele jako nepřípustné, vydal o tom usnesení 

deklaratorní povahy, které konstatovalo neexistenci práva podat dovolání proti 

pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Mezitím však uplynula lhůta k podání 

ústavní stížnosti, která tedy byla Ústavním soudem odmítnuta pro opožděnost. V 

některých případech, dokonce i když stěžovatel z opatrnosti podal zároveň dovolání a 

ústavní stížnost, se dopustil Ústavní soud odepření spravedlnosti, když nejprve ústavní 

stížnost odmítl jako předčasnou pro nevyčerpání opravných prostředků a po odmítavém 

usnesení Nejvyššího soudu odmítl nově podanou ústavní stížnost pro opožděnost. 

Zmíněnou novelou byl tento nedostatek odstraněn s tím, že nyní Ústavní soud rozlišuje 

případy nepřípustnosti dovolání z důvodů závisejících na uvážení Nejvyššího soudu a 

případy zjevné nepřípustnosti z důvodů, které vyplývají přímo z kogentní právní 

úpravy. V druhém zmíněném případě je lhůta počítána od doručení rozhodnutí o 

odvolání, nikoli od doručení odmítavého usnesení, jako je tomu v prvém případě (§ 72 

odst. 4 ZÚS).52 

                                                 
49  Nutno dodat, že tyto výjimky se vztahují pouze ke skutečnosti nevyčerpání procesních 
prostředků, nelze na základě nich prominout např. nedodržení lhůty k podání ústavní stížnosti (nález IV. 
ÚS 110/94). 
50  §§ 119-119b ZÚS. 
51  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 123 a násl. 
52  K tomu např. nález IV. ÚS 45/04 ze dne 12.05.2004: Nejvyšší soud dovolání podané do výroku 
o náhradě nákladů usnesením odmítl jako nepřípustné, neboť rozhodnutí o náhradě nákladů řízení není 
rozhodnutím ve věci samé, takže „nepřichází v úvahu aplikace § 237 odst. 1 o. s. ř., přičemž ani 
ustanovení § 238,  238a a 239 o. s. ř. nedovoluje dovolacímu soudu přezkoumávat k podanému dovolání 
výrok o náhradě nákladů řízení“. Výrok o náhradě nákladů tak nebyl „napadnutelný žádným řádným ani 
mimořádným opravným prostředkem a ústavní stížnost měla být podána do 60 dnů od doručení tohoto 
usnesení [...]“. Ústavní stížnost tak byla podána „po uplynutí kogentní a neprominutelné lhůty zákonem o 
Ústavním soudu k podání ústavní stížnosti stanovené“. 
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WAGNEROVÁ však ani tuto úpravu nepovažuje za zcela vyhovující: Ústavní 

soud „netrvá na tom, aby odmítavé rozhodnutí o nenárokovém dovolání muselo být 

napadeno ústavní stížností a spokojuje se s napadením rozhodnutí o odvolání. […] 

postup většiny pléna Ústavního soudu souvisí s většinovým pojímáním předmětu řízení o 

ústavní stížnosti, který je spatřován v napadeném rozhodnutí a ne v základních právech 

či svobodách, jejichž ochrany se stěžovatel domáhá, byť právě do takto vymezeného 

předmětu řízení bylo soudy zasaženo […].“ Ústavní soud se tak posouvá do jím 

odmítané role další instance obecného soudnictví.53 

Z § 35 ZÚS vyplývají další zákonné důvody pro nepřípustnost ústavní stížnosti – 

překážka věci rozhodnuté (res iudicata) a překážka věci zahájené (litispendence). 

Totožnost věci je v řízení o ústavní stížnosti dána totožností předmětného zásahu, a to 

ve vztahu k namítanému dotčení základního práva a svobody přesně označených osob. 

Překážku věci rozhodnuté způsobuje pouze nález, nikoli usnesení Ústavního soudu, 

neboť jen tím je rozhodováno ve věci samé.54 

Účastníci řízení 

Účastníky řízení o ústavní stížnosti jsou stěžovatel a státní nebo jiný orgán 

veřejné moci, proti jehož zásahu ústavní stížnost směřuje. Může jím být i osoba, která 

nebyla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí vzešlo a která toto rozhodnutí 

napadla jako jiný zásah orgánu veřejné moci. Spolu s ústavní stížností může být podán 

návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu (jednotlivého ustanovení). Senát 

v takovém případě řízení přeruší a tento návrh postoupí plénu Ústavního soudu. 

Domnívám se, že v této části řízení je pak účastníkem i orgán, který normu vydal (např. 

Poslanecká sněmovna).55 Obdobně senát postupuje i bez návrhu, pokud v souvislosti 

s rozhodováním o ústavní stížnosti dojde k závěru, že zákon nebo jiný právní předpis, 

jehož uplatněním nastala skutečnost, jež je předmětem ústavní stížnosti, je v rozporu 

s ústavním zákonem. Mnohem častěji však o podaném návrhu na zrušení právního 

                                                 
53  WAGNEROVÁ, E. Vztah ústavní stížnosti a mimořádných opravných prostředků. In 
HLOUŠEK, V. - ŠIMÍČEK, V. Dělba soudní moci v České republice. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 2004, s. 90. 
54  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3.vyd. Praha : Linde, 2005, s. 143 a násl. 
55  Usuzuji tak z označení Poslanecké sněmovny za odpůrce v návrhu na zrušení zákona – viz 
GERLOCH, A. Řízení před Ústavním soudem. Praha : Prospektrum, 1995, s. 52. 
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předpisu stěžovatele rozhodne senát mimo ústní jednání (§ 43 odst. 2 písm. b) ZÚS).56 

Účastník je povinen dát se zastoupit advokátem, a to již pro podávání ústavní stížnosti. 

V plné moci k zastupování musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování 

před Ústavním soudem. V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. 

Rozhodnutí Ústavního soudu 

Ústavní soud  rozhoduje o ústavní stížnosti v  senátním (tříčlenném) složení, a to  

nálezem ve věci samé, v ostatních věcech rozhoduje usnesením. Nálezem Ústavní soud 

stížnosti vyhoví nebo ji zamítne. V obou případech je povinen nález náležitě odůvodnit 

a uveřejnit jej ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. V případě, že bude o 

návrhu rozhodováno nálezem (návrh nebyl odmítnut), nařídí Ústavní soud ústní jednání, 

popř. se souhlasem účastníků řízení od ústního jednání upustí. 

Usnesením soudce zpravodaj mimo ústní jednání z taxativně uvedených důvodů 

v § 43 odst. 1  ZÚS návrh odmítne nebo jej odmítne senát jako zjevně neopodstatněný 

(§ 43 odst. 2 písm. a) ZÚS). V prvním případě se jedná o odmítnutí z formálních 

důvodů, ve druhém se již musí zabývat meritem věci. Ústavní soud si svoji úlohu 

ulehčuje tím, že většinu stížností, a to i v ne zcela zřejmých a někdy problematických 

případech, odmítá jako zjevně neopodstatněné, namísto toho, aby je zamítl. Nejčastěji 

bývají jako neopodstatněné odmítnuty ty ústavní stížnosti, které svojí podstatou směřují 

toliko do oblasti přehodnocování dokazování nebo brojí výhradně proti  neúspěchu 

v předchozím řízení, nikoliv proti jeho neústavnosti, nebo se opírají pouze o tvrzené 

porušení jednoduchého práva.57 

V případě odmítnutí návrhu pro jeho zjevnou neopodstatněnost a odmítnutí 

návrhu ve věci kontroly norem je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu všech členů 

senátu. V ostatních případech postačí většinové rozhodnutí s tím, že soudce, který 

s výrokem nebo jeho odůvodněním nesouhlasí, má možnost vyjádřit své odchylné 

stanovisko tzv. separátním votem, které se uvede v protokolu o jednání a připojí 

k rozhodnutí.58 

                                                 
56  Jak kriticky poznamenává ŠIMÍČEK, tato odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost pak velmi 
často postrádají dostatečná odůvodnění. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 
186. 
57  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 185-186. 
58  Tamtéž, s. 264. 
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Ústavní soud je při svém rozhodování vázán podaným návrhem, přesněji řečeno 

jeho petitem. Může tedy rozhodnout pouze o tom, čeho se navrhovatel domáhá a 

nemůže jít nad rámec podaného návrhu. Tuto skutečnost lze dovodit z § 153 odst. 2 

OSŘ ve spojení s odkazovacím § 63 ZÚS. Judikatura Ústavního soudu však v tomto 

ohledu nebyla jednotná, když v některých případech Ústavní soud zrušil i rozhodnutí 

soudů nižších stupňů, přestože bylo napadeno pouze rozhodnutí o dovolání. Ústavní 

soud není vázán odůvodněním podaného návrhu a může tak zvážit i jiné aspekty, což 

mu umožňuje posoudit celý problém v jeho komplexnosti. Ve věci posuzování 

ústavnosti předpisů nemůže vykročit z hranic podaného návrhu. Může však, jak výše 

uvedeno, sám iniciovat řízení o zrušení právního předpisu, pokud v souvislosti 

s rozhodováním o ústavní stížnosti „narazí“ na protiústavní předpis.59 

Vyhoví-li Ústavní soud ústavní stížnosti, která směřuje proti pravomocnému 

rozhodnutí, pak toto rozhodnutí orgánu veřejné moci zruší a věc se tak vrací do fáze, 

která předcházela vydání zrušeného rozhodnutí. Ústavní soud má tedy pouze kasační 

pravomoc. S ohledem na princip minimalizace zásahů do rozhodování orgánů veřejné 

moci by měl Ústavní soud zrušit pouze rozhodnutí o posledním procesním prostředku a 

nikoli také rozhodnutí, která mu předcházela.60 Z judikatury Ústavního soudu se však 

můžeme přesvědčit, že tomu tak mnohdy není.61 Nejednotné názory najdeme i mezi 

odbornou veřejností. ŠEVČÍK62 nepovažuje vázanost Ústavního soudu petitem ústavní 

stížnosti za striktně rigorozní, přičemž jako zdůvodnění uvádí: „[…] i když ochrana 

ústavnosti v oblasti ústavně zaručených základních práv a svobod směřuje k jednotlivci, 

který má být chráněn před vybočením (zneužitím) veřejné moci, přece jen ústavnost 

sama jako souhrn ústavních imperativů má zřetelné znaky objektivní kategorie upínající 

se též ke státu samotnému: je ve výsostném zájmu (demokratického a právního) státu, 

aby o dodržování ústavnosti […] dbal a pečoval, a to, aby i v rozhodovací praxi orgánů 

veřejné moci bylo ústavnosti co nejvíce šetřeno.“ 63 K tomu dodává, že ve své jurisdikci 

není Ústavní soud (na rozdíl od soudů obecných) vázán jinak obvyklými procesními 

bariérami. Na základě toho autor dovozuje oprávnění Ústavního soudu zrušit též 

                                                 
59  Tamtéž, s. 268 a násl. 
60  SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 141-142. 
61  Např. nález III. ÚS 271/96 ze dne 06.03.1997 a odchylné stanovisko E. Zarembové k němu. 
62  V době napsání článku ústavní soudce. 
63  ŠEVČÍK, V. Ústavní soud a soudy obecné – pokus o vymezení vzájemných vztahů. Bulletin 
advokacie, 1997, č. 5, s. 11. 
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rozhodnutí soudů nižších stupňů, které napadenému rozhodnutí předcházely. ŠIMÍČEK 

však s takovou preferencí objektivní funkce ústavní stížnosti nesouhlasí. 

Nepřekročitelnost navrhovaného rozsahu kasace dovozuje z § 82 odst. 1 a 3 ZÚS, neboť 

Ústavní soud by měl činit pouze to, co zákon výslovně připouští. „Je zřejmé, že se 

Ústavní soud v konkrétních případech nemůže omezit na posuzování subjektivně 

vnímaného porušení navrhovatelových základních práv a že musí daný případ chápat 

z hlediska ochrany ústavnosti, která je nepochybně objektivní kategorií, to však 

neznamená, že Ústavní soud je oprávněn překračovat meze podaného návrhu.“64 

SLÁDEČEK vyjadřuje v této souvislosti obavu z nejednotného a nerovného přístupu 

k jednotlivým návrhům, když v jednom případě bude sám Ústavní soud aktivně hledat 

vše, co by mohlo být porušeno, přičemž u jiného návrhu bude vycházet striktně jen 

z tvrzených porušení ústavních práv, což bude do značné míry záviset na konkrétním 

postoji toho kterého soudce.65 De lege ferenda by tak bylo vhodné v ZÚS zcela 

jednoznačně tuto vázanost stanovit66. 

Pokud jde o jiný zásah orgánu veřejné moci, než jakým je rozhodnutí, zakáže 

Ústavní soud příslušnému orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval, a 

přikáže mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením (§ 82 odst. 3 písm. b) 

ZÚS). Pokud se jednalo o zásah jednorázový, který již netrvá, má nález účinek 

preventivní (aby se neústavní zásah v budoucnu neopakoval). Ústavní soud u některých 

již neaktuálních zásahů pouze konstatuje porušení základního práva (tzv. akademický 

výrok), nicméně ústavní stížnost zamítne.67 Nejčastěji směřují ústavní stížnosti proti 

zásahům do práva na projednání věci bez zbytečných průtahů (omisivní zásahy) nebo 

stěžovatelé namítají použití nezákonných důkazních prostředků (komisivní zásahy).68 

                                                 
64  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. Praha : Linde, 2005, s. 273. 
65  SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 140. 
66  Novelizované znění § 82 odst. 1 by mohlo vypadat kupříkladu takto: „Ústavní soud rozhodne 
nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela vyhoví nebo ústavní stížnost zcela zamítne anebo jí zčásti vyhoví a 
zčásti ji zamítne. Ústavní soud nemůže překročit návrh stěžovatele.“ 
67  Např. nález IV. ÚS 639/2000 ze dne 18.05.2001: „[…] Ústavní soud stížnosti částečně vyhověl, 
když dospěl k závěru, že výrok o neústavnosti jednorázového a dnes již zřejmě nehrozícího zásahu, je 
dostatečnou zárukou toho, aby se takový postup vůči stěžovatelce neopakoval, a aby obdobně nebylo 
postupováno ani v jiných podobných situacích.“ (Šlo o zásah do nedotknutelnosti integrity osobnosti, 
který spočíval v nedobrovolném vyšetření stěžovatelky v psychiatrické léčebně, kde se podezření 
z psychické poruchy nepotvrdilo.) 
68  FILIP, J. - HOLLÄNDER, P. – ŠIMÍČEK, V. Zákon o Ústavním soudu – Komentář. 2. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 648-649. 
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Nálezy ve věcech ústavních stížností jsou vykonatelné69 doručením jejich 

písemného vyhotovení účastníkům. Nálezy ve věci kontroly norem jsou vykonatelné 

(nabývají účinnosti) dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, nerozhodne-li Ústavní 

soud jinak.70 

Řízení před Ústavním soudem nepodléhá soudním poplatkům. Náklady vzniklé 

prováděním důkazů a náklady tlumočení se hradí z rozpočtu Ústavního soudu, jinak si 

každý účastník nese své náklady sám. S ohledem na výsledek řízení může za účastníka 

zaplatit náklady na jeho zastoupení stát, odůvodňují-li to jeho osobní a majetkové 

poměry. Rozhodne tak na návrh stěžovatele soudce zpravodaj. Ústavní soud může 

rovněž v odůvodněných případech podle výsledků řízení uložit některému účastníkovi, 

aby náklady řízení jinému účastníkovi nahradil (§§ 62, 83 a 84 ZÚS). 

2.3. Ústavně zaručená civilněprocesní práva, právo na spravedlivý proces 

Základním  předpokladem výkonu všech práv a oprávněných zájmů je možnost 

domáhat se jejich ochrany. Garantovanost základních práv a svobod je jedním ze 

základních atributů právního státu71. Stát tedy „povolává“ soudy, aby zákonem 

stanoveným způsobem poskytovaly právům ochranu.72 K naplnění požadavků 

spravedlnosti, efektivnosti, transparentnosti a dostupnosti této ochrany slouží pak 

procesní práva zakotvená především v Hlavě V. Listiny základních práv a svobod 

označené jako Právo na soudní a jinou právní ochranu. Tato práva jsou jedinými 

procesními právy v jinak hmotněprávním katalogu základních práv a svobod. Zajímavá 

jsou také tím, že představují vlastně práva k ochraně jiných73 práv. 

Vzhledem k tématu diplomové práce se budu věnovat pouze těm právům, která 

lze vztáhnout na občanské soudní řízení. Čl. 36 Listiny, označovaný někdy jako právo 

na spravedlivý proces v užším smyslu74, obsahuje principiální podmínku realizace 

ostatních práv - právo na přístup k soudu. Každý se může domáhat svého práva u soudu. 

                                                 
69  Tento pojem není vzhledem ke kasačním účinkům rozhodnutí příliš vhodný. ŠIMÍČEK, V. 
Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005. 
70  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 298-299. 
71  K pojmu právní stát např. PAVLÍČEK, V. et al. Ústavní právo a státověda – I. díl. Praha : 
Linde, 1998, s. 84 a násl. 
72  Čl. 90 Ústavy České republiky. 
73  Ve skutečnosti slouží k ochraně i sebe samých. 
74  Např. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 197. 
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Dle § 138 OSŘ může být účastník osvobozen od soudních poplatků, aby ani jeho 

finanční situace nebránila výkonu tohoto práva. Ústavní soud konstatoval porušení 

tohoto práva například v případě odmítnutí námitek proti exekučnímu příkazu pro 

opožděnost poté, kdy soud nesprávně aplikoval ustanovení o procesních lhůtách.75 

Jiným příkladem může být zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, aniž by 

účastníkovi byla dána řádná možnost jeho pochybení napravit.76 Jediný omezující 

princip, který právo na přístup k soudu limituje, je požadavek na stanovený postup, 

předepsaný proces, který je upraven zejména občanským soudním řádem.  

Nezávislost a nestrannost soudu je vyjádřena nejen v čl. 36 Listiny, ale i v čl. 81 

Ústavy. Nezávislost a autonomie soudů na ostatních mocenských orgánech je 

nezbytným předpokladem demokratického právního státu. Soudy musejí být prosty 

politických i jakýchkoli jiných vlivů, které by mohly mít dopad na jejich rozhodování.77 

Nezávislost musí být vyjádřena v organizaci i ve způsobu práce soudu. Spíše než o 

nestrannosti soudu se jeví přiléhavější mluvit o nestrannosti (a nezávislosti) soudců, jak 

stanoví čl. 82 Ústavy. Nezávislost soudce umožňuje jeho nestrannost, nestrannost je pak 

podstatou jeho funkce. Zákaz ohrožování nestrannosti soudce, jeho neodvolatelnost, 

neslučitelnost této funkce s politickými a jinými funkcemi, ale i plat soudce, by měly 

vytvářet předpoklady soudcovy nestrannosti. Má-li v konkrétně projednávaném případě 

účastník důvodné pochyby o soudcově nestrannosti, může úspěšným uplatněním 

námitky podjatosti docílit změny v osobě soudce.  

Právo domáhat se svého práva u jiného orgánu, než jakým je soud, je možné 

pouze, pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím zákonodárství.78 Jiným orgánem 

může být jednak státní orgán (Policie ČR, správní úřad), jednak i orgán samosprávy. Na 

rozdíl od obecné povinnosti soudů mají tyto orgány povinnost poskytovat ochranu 

právům fyzických a právnických osob pouze, pokud tak zákon výslovně stanoví.79 

Může se stát, že soud (jiný orgán) rozhodne nezákonně a že na základě takového 

nezákonného rozhodnutí vznikne škoda. Listina na takovou situaci pamatuje v čl. 36 

                                                 
75  III. ÚS 290/09 ze dne 04.03.2010. 
76  Např. II. ÚS 217/2000 ze dne 27.09.2000. 
77  PAVLÍČEK, V. - HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky. 2. vyd. Praha : Linde, 
1998, s. 270 a násl. 
78  Jedním z příkladů může být § 5 OZ. 
79  PAVLÍČEK, V. et al. Ústavní právo a státověda – II. díl, 1. část. Praha : Linde, 2008, s. 605 a 
násl. 
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odst. 3, který je podrobněji rozveden zákonem č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem. Poškozený má v takovém případě právo na náhradu škody ze strany státu. 

Toto právo se uplatňuje nejprve u příslušného ministerstva (jiného ústředního správního 

úřadu). Teprve neúspěšné uplatnění nároku u takového orgánu je důvodem a 

předpokladem  k podání žaloby na náhradu škody, o níž se rozhoduje v samostatném 

občanském soudním řízení. 

S povinností dodržování „stanoveného postupu“ ze strany osob domáhajících se 

svých práv koresponduje právo na právní pomoc v řízení před soudy (jinými orgány) 

obsažené v čl. 37 odst. 2 Listiny. Zákonné zajištění tohoto práva pak můžeme spatřovat 

především v zákoně č. 85/1996 Sb. o advokacii. Občanské soudní řízení je dosti složité, 

a proto zde musí být možnost „najmout si“ odborníka znalého předpisů, aby se dostálo 

požadavku „stanoveného postupu“ v řízení. Právní pomoc zajišťují především advokáti, 

popř. notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a daňoví poradci, není ale vyloučeno 

nechat se zastoupit i obecným zmocněncem, který nemá právnické vzdělání. 

V občanském soudním řízení je zastupování před soudy všech stupňů dobrovolné, je 

právem, avšak v řízení o ústavní stížnosti je zastupování advokátem dokonce 

povinností.80 

Rovnost lidí v důstojnosti i v právech zaručená čl. 1 odst. 1 Listiny je doplněna 

procesní rovností účastníků řízení v čl. 37 odst. 3 Listiny (obdobně i čl. 96 odst. 1 

Ústavy). Z povahy této zásady vyplývá, že se uplatňuje jen v řízení kontradiktorním, 

v němž se rozhoduje o právech a povinnostech proti sobě stojících účastníků. Zákon č. 

6/2002 Sb. o soudech a soudcích tuto zásadu dále rozvádí, když deklaruje, že všichni 

jsou si před zákonem a před soudem rovni s tím, že každý má právo na ochranu svých 

práv, svobod a právem chráněných zájmů před soudem.81 Rovnost účastníků je 

v civilním řízení konkretizována také v § 18 OSŘ, jakož i v dalších ustanoveních tohoto 

předpisu.82 Evropský soud hovoří v této souvislosti o rovnosti zbraní, což znamená, že 

                                                 
80  § 30 ZÚS. 
81  PAVLÍČEK, V. et al. Ústava a ústavní řád České republiky - II. díl, 2. část - Práva a svobody. 
Praha : Linde, 2002, s. 300. 
82  „Zejména  se jedná o  právo jednat  ve své  mateřštině, vyjádřit   se ke  všem důkazům  (§ 123 
o.s.ř.),  nahlížet  do  spisu  a  činit  si  z  něho výpisky (§ 44 o.s.ř.),  přednést a  doplnit své  návrhy na  
závěr jednání (§ 118 o.s.ř.), být vždy řádně předvolán  k jednání (§ 115 o.s.ř.), jakož i o právo vystupovat 
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každá strana v procesu musí mít možnost hájit své zájmy a že žádná z nich nesmí mít 

podstatnou výhodu vůči protistraně.83 

V čl. 37 Listiny je dále zaručeno právo na tlumočníka osobám, které prohlásí, že 

neovládají jednací jazyk. Výkladem e ratione legis lze dovodit, že je toto právo přiznáno 

pouze těm, kteří ho skutečně potřebují a nikoli každému, kdo by snad účelově (např. se 

záměrem pozdržet soudní řízení) prohlásil, že jednací jazyk neovládá.84 V občanském 

soudním řízení mají účastníci právo jednat před soudem ve své mateřštině (§ 18 odst. 1 

OSŘ). 

Čl. 38 odst. 1 Listiny garantuje právo na zákonného soudce. Smyslem tohoto 

ustanovení je zabránit tomu, aby rozhodování o právech určité osoby bylo svěřeno ad 

hoc soudu, soudci či senátu, který k tomu není příslušný.85 Procesní pravidla určování 

příslušnosti soudů, určení obsazení soudů a složení senátů jsou obsažena v OSŘ a 

v rozvrhu práce soudů. V podmínce zákonného soudce je také obsažena povinnost 

samotného soudce nebýt přímo ani nepřímo osobně zainteresován. Institut vyloučení 

soudce z důvodů podjatosti skýtá záruky, aby tomu tak nebylo.86 

Čl. 38 odst. 2 Listiny stanoví požadavky na průběh jednání. Jednání má být 

veřejné, bez zbytečných průtahů a za přítomnosti účastníka, kterému musí být dán 

prostor pro vyjádření ke všem prováděným důkazům. Požadavek veřejnosti jednání je 

zakotven také v čl. 96 odst. 2 Ústavy a v čl. 6 Úmluvy. Zajišťuje se jím transparentnost 

a veřejná kontrola soudního rozhodování a přispívá také k výchovnému působení soudu. 

OSŘ v § 116 odst. 2 stanoví výjimky z tohoto pravidla. Rozsudek se však vyhlašuje 

vždy veřejně.  

Ochrana práv má být rychlá a účinná a soudy by měly podle toho postupovat (§ 

6 OSŘ). Obdobně § 100 odst. 1 OSŘ nařizuje soudu postupovat tak, aby byla věc co 

nejrychleji projednána a rozhodnuta. Jsou to právě průtahy řízení, které často vedou 

účastníky k podání ústavní stížnosti a nezřídka i k podání žaloby (mnohdy úspěšnému) 

                                                                                                                                               

před soudem osobně nebo prostřednictvím svého zástupce  (§  24  o.s.ř.)  a  o právo  na  řádné doručení 
vydaného rozhodnutí  (§  158  o.s.ř.).“ Nález IV. ÚS 140/02 ze dne 24.06.2002.   
83  KLÍMA, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 1350. 
84  PAVLÍČEK, V. et al. Ústava a ústavní řád České republiky - II. díl, 2. část - Práva a svobody. 
Praha : Linde, 2002,s. 302. 
85  PAVLÍČEK, V. et al. Ústava a ústavní řád České republiky - II. díl, 2. část - Práva a svobody. 
Praha : Linde, 2002, s. 307. 
86  KLÍMA, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 1361. Více o právu 
na zákonného soudce pojednávají následující kapitoly. 
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k Evropskému soudu. Velice zásadní a kontroverzní novelou OSŘ provedenou zákonem 

č. 7/2009 Sb. zákonodárce veden zřejmě snahou o odstranění průtahů v řízení uzákonil 

ve sporném řízení univerzální koncentraci řízení.87 Ústavní soud ve svých nálezech 

vždy zjišťuje, zda průtahy spočívají na straně státní moci nebo jsou (také) vyvolány 

jednáním účastníků řízení či přímo stěžovatelem a zvažuje složitost věci, způsob 

postupu orgánů a zvláštní okolnosti, jež by mohly prodlení odůvodnit.  

Právo na vlastní vyjádření ke všem prováděným důkazům v sobě zahrnuje právo 

se k věci vyjadřovat, předkládat návrhy na provádění důkazů a vyjadřovat se k těmto 

důkazům. Toto právo je vyjádřením zásady ústnosti, kterou upravuje § 122 a § 123 

OSŘ.88 Je-li účastníkem nějaký důkaz navržen a soud jej neprovede nebo sice provede, 

ale do svého rozhodnutí nepojme, musí ve svém rozhodnutí odůvodnit, proč tak 

neučinil. Opomenutý důkaz by jinak znamenal porušení práva na spravedlivý proces.89 

Všechna tato Listinou zaručená práva a zásady jsou součástí práva na 

spravedlivý proces v jeho širším smyslu.90 Listina pojem právo na spravedlivý proces 

neuvádí. Kromě porušení zmíněných práv Hlavy V. Listiny lze vyvodit z judikatury 

další případy, v nichž Ústavní soud spatřuje porušení práva na spravedlivý proces. 

Jedná se kupříkladu o tzv. překvapivá rozhodnutí – situace, kdy za zcela shodných 

skutkových zjištění rozhodne soud druhé instance velice rozdílně, než jak rozhodl soud 

první instance, nebo se soud druhé instance významně odchýlí od skutkových zjištění a 

právních závěrů, aniž by provedl jakékoli dokazování a umožnil účastníkovi řízení 

vyjádřit se k nově nastolenému meritu věci.  

Poměrně častými pochybeními soudů jsou nedostatečná odůvodnění rozhodnutí, 

která Ústavní soud může shledat nepřezkoumatelnými a protiústavními. Soudy se musí 

vždy vyjádřit k vzneseným námitkám, argumentům a návrhům účastníků řízení. 

Náležitosti odůvodnění rozsudku v občanském soudním řízení stanoví § 157 OSŘ.  

Dalším porušením práva na spravedlivý proces, které Ústavní soud v řízení o 

ústavních stížnostech konstatuje, bývá odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae). 

                                                 
87  Koncentrace tvrzení a důkazů již do samého začátku řízení – do přípravného nebo do prvního 
jednání – není právnickou veřejností příliš vítaná. Např. Předmluva in DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. 
Občanský soudní řád I. § 1 až 200za – Komentář. 1. vydání, Praha : C.H. Beck, 2009. 
88  KLÍMA, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 1371 a násl. 
89  Ústavní soud se tímto problémem mnohokrát zabýval – např. II. ÚS 182/02 ze dne 11.11.2003 
nebo I. ÚS 413/02 ze dne 08.01.2003. 
90  ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 197. 
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Dochází k němu například v případech, kdy soud namísto meritorního rozhodování 

vydá rozhodnutí o zastavení řízení pro překážku, kterou by bylo možno vyřešit řádným 

poučením účastníka.91 Pokud soud zastaví řízení, aniž k tomu má jasné a nepopiratelné 

důvody, pak je takový postup nutné hodnotit jako odepření práva na soudní ochranu.92 

Právo na spravedlivý proces93, tedy právo na spravedlivé, veřejné projednání 

věci v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, je upraveno v ustanovení čl. 6 

Úmluvy. Evropským soudem bylo toto právo rozvedeno v mnoha jeho rozhodnutích. 

Z Úmluvy vychází i judikatura Evropského soudního dvora, neboť Evropská Unie do 

nedávné doby neměla vlastní katalog lidských práv. Charta lidských práv Evropské 

Unie vyhlášená v Nice v roce 2000 (dále jen Charta) vstoupila v platnost až přijetím 

Lisabonské smlouvy 1.12.2009. Práva týkající se občanského soudního řízení 

nalezneme v čl. 47 Hlavy VI. Charty. Jsou jimi právo na odvolání, na veřejné a 

spravedlivé projednání případu (slyšení) v přiměřené lhůtě nezávislým, nestranným a 

„zákonným“ soudem a právo na právní pomoc, jež může být v případě nutnosti 

poskytnuta bezplatně. 

Rozsah této práce neumožňuje věnovat se podrobně každému z výše uvedených 

práv. V současné době je aktuálním tématem otázka důvěryhodnosti české justice 

zejména v souvislosti s případem tzv. justiční mafie. V této kauze, která se dostala i 

k Ústavnímu soudu, je velice diskutováno právo na zákonného soudce. V další části této 

práce se tedy zaměřím především na toto ústavně zaručené procesní právo.

                                                 
91  KLÍMA, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 1291. 
92  Takto ÚS judikoval například v nálezu IV. ÚS 55/94 ze dne 14.09.1994. Obecný soud zde po 
dvou letech nečinnosti zastavil řízení s odůvodněním, že není k rozhodování příslušný. Během této doby 
však uplynula stěžovateli lhůta k uplatnění svého nároku u orgánu, který byl dle (navíc nesprávného) 
posouzení soudu příslušný. Stěžovateli ani nebylo umožněno vyjádřit se k prováděným důkazům. Tento 
postup posoudil soud v rozporu s čl. 38 odst. 2 Listiny, jakož i čl. 6 odst. 2 Úmluvy. 
93  Right to fair trial, Recht auf ein faires Verfahren. 
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3. Právo na zákonného soudce 

3.1. Příslušnost soudu, rozvrh práce soudu 

Podstata  zásady čl. 38 odst. 1  Listiny, že nikdo nesmí být odňat svému 

zákonnému soudci, vyplývá z 2. věty čl. 38 odst. 1, podle níž příslušnost soudu a soudce 

stanoví zákon.94 Logickým výkladem za použití argumentu a minori ad maius lze 

bezpečně usoudit, že i pravomoc soudu stanoví zákon.95 Vzhledem k tématu této 

diplomové práce je pro nás relevantní pouze pravomoc občanskoprávních soudů. Ta je 

stanovena v § 7 OSŘ na základě charakteru sporů a jiných právních věcí, o nichž mají 

soudy v daném případě rozhodovat. Určení konkrétního občanskoprávního soudu závisí 

pak na věcné, místní a funkční příslušnosti. Věcná příslušnost (§§ 9 a 9a OSŘ) určuje, 

které soudy jsou příslušné projednat a rozhodnout věc jako soudy prvního stupně. 

Funkční příslušnost (§§ 10 a 10a OSŘ) určuje, který soud rozhoduje o řádných a 

mimořádných opravných prostředcích. V minulosti mohl soud vyššího stupně věc od 

nižšího příslušného soudu k sobě atrahovat. Současná právní úprava souladně s Listinou 

takovou možnost nepřipouští. Místní příslušnost (§§ 84-89a OSŘ) pak stanoví, který 

soud je dle svého územního obvodu působnosti v konkrétním případě příslušný.96 

V některých případech může být příslušných více soudů a je na zvážení navrhovatele 

(žalobce), u kterého soudu návrh podá. V obchodních věcech mohou účastníci tzv. 

prorogační dohodou dokonce sjednat jinou místní příslušnost, není-li dána příslušnost 

výlučná.  

V řízení před soudem jedná a rozhoduje senát nebo samosoudce. Senát 

rozhoduje v řízení před okresním soudem pouze věci pracovněprávní. V řízení před 

krajským soudem jako soudem prvního stupně rozhoduje soud pouze, stanoví-li tak 

zákon. V současné době tak zákon stanoví pouze ve sporech o nárocích vycházejících 

z průmyslového vlastnictví a u ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství. 

                                                 
94  Nález I. ÚS 2/93 ze dne 07.07.1994. 
95  PAVLÍČEK, V. et al. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 
Praha : Linde, 2002, s. 308. 
96  Blíže k otázce příslušnosti soudu např. WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. 5. 
vydání.  
Praha : Linde, 2008, s. 121 a násl. 
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V odvolacích řízeních rozhoduje vždy senát. Vrchní soud a Nejvyšší soud rozhoduje 

vždy v senátním složení. Nesprávné obsazení soudu je důvodem zmatečnosti v případě, 

že namísto senátu rozhodoval samosoudce. Naproti tomu k porušení zásady zákonného 

soudce nedojde v případě, kdy senát projednal a rozhodl věc příslušející samosoudci, 

pokud daný samosoudce byl členem tohoto senátu.97   

Základní právo na zákonného soudce není vyčerpáno jen zákonným vymezením 

věcné, funkční a místní příslušnosti soudu ani pouhým zákonným vymezením obsazení 

soudu.98 Je-li na základě výše uvedených pravidel určen soud, který se má věcí zabývat, 

je nutno ještě určit konkrétního soudce (senát), který věc projedná a rozhodne. Aby 

nedocházelo k nahodilému a podezřelému přidělování věcí, kdy soud libovolně či 

účelově rozhodne až po podání návrhu na zahájení řízení, který soudce se bude věcí 

zabývat, existují přesně daná pravidla, která tuto libovůli eliminují. Tato pravidla, 

označovaná jako rozvrh práce soudu, jsou v obecné rovině upravena v §§ 41-45 ZSS a v 

§§ 2 a 2a jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.99 Rozvrh práce zejména určuje, 

kteří soudci a vyšší soudní úředníci působí v jednotlivých soudních odděleních a jakým 

způsobem jsou věci mezi tato soudní oddělení rozděleny. Pro případ jejich dlouhodobé 

nepřítomnosti nebo vyloučení soudce či vyššího soudního úředníka z projednávání věci 

stanoví rozvrh práce i jejich náhradníky, kteří místo nich věc projednají a rozhodnou. 

Základním cílem rozvrhu práce je, „[…] aby v den, kdy věc soudu došla, bylo bez 

využití rejstříků nebo jiných evidenčních pomůcek soudu nepochybné, do kterého 

soudního oddělení náleží“.100 Práce by měla být mezi soudní oddělení rovnoměrně 

rozdělena a rozvrh by měl zohledňovat specializace jednotlivých soudců. Rozvrh práce 

soudu vydává předseda soudu po projednání se soudcovskou radou vždy ke konci 

kalendářního roku na celý následující rok. Rozvrh práce je veřejně přístupný a lze ho 

najít i na internetových stránkách jednotlivých soudů. 

I v Německu je určení konkrétního k rozhodování povolaného soudce úkolem 

rozvrhu práce, který je však tvořen dvěma částmi: plánem rozdělení práce (der 

                                                 
97  § 229 odst. 1 písm. f) OSŘ. 
98  Např. nález IV. ÚS 307/03 ze dne 27.05.2004: Ústavní soud konstatoval: „Součástí práva na 
zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel 
obsažených v rozvrhu práce soudů“. 
99  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 23.12.1991 o jednacím řádu pro okresní a krajské 
soudy ve znění pozdějších předpisů. 
100  § 2 odst. 3 uvedené vyhlášky. 
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Geschäftsverteilungsplan)  a plánem spolupráce (der Mitwirkungsplan).101 § 21e odst. 1 

GVG stanoví, že plán rozdělení práce určuje obsazení jednotlivých rozhodujících těles 

(die Spruchkörper), určuje vyšetřující soudce (soudce zpravodaje), upravuje zastupování 

a rozděluje práci. Každý soudce může být přitom členem i více rozhodujících těles. Plán 

spolupráce je upraven v § 21g GVG, který říká, že je-li rozhodující těleso tvořeno více 

soudci, je práce mezi ně rozdělena na základě usnesení přijatého všemi členy. Toto 

usnesení (plán) určuje, na základě jakých zásad se členové rozhodujícího tělesa na 

jednáních podílejí. Oba plány jsou přijaty před začátkem pracovního roku, na který jsou 

určeny, a mohou být během tohoto roku měněny pouze, je-li to nutné z důvodu 

přetíženosti nebo naopak nevytíženosti rozhodujících těles nebo soudců, anebo z 

důvodu výměny nebo dlouhotrvající pracovní neschopnosti jednotlivého soudce. 

Na základě uvedených zákonných pravidel je vybrán příslušný soud a soudce, 

který má věc projednat a rozhodnout. Tato pravidla, která de facto provádějí ústavní 

imperativ čl. 38 odst. 1 Listiny, se však mohou dostat do konfliktu s jinými ústavně 

zaručenými právy. I takto určení soudci nemusejí totiž v konkrétním případě splňovat 

požadavek nestrannosti (čl. 82 Ústavy, čl. 36 Listiny). Aby se dostálo právu na 

nestranného soudce, existuje v občanském soudním řízení institut vyloučení soudce 

z důvodu podjatosti (§§ 14 – 16b OSŘ). Jsou-li z nějakého důvodu vyloučeni všichni 

soudci téhož soudu, je nutné, aby byla věc přikázána jinému soudu téhož stupně (tzv. 

delegace nutná - § 12 odst. 1 OSŘ). Kromě této výjimky mohou také nastat rozličné 

případy, ve kterých by nebylo moudré („vhodné“) bezvýhradně lpět na dikci zákonných 

pravidel určení soudu a soudce. OSŘ na takové případy pamatuje v § 12 odst. 2, když 

umožňuje přikázat věc jinému soudu „z důvodu vhodnosti“ (tzv. delegace vhodná). 

V následujících kapitolách se pokusím popsat za pomoci rozhodnutí Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu tyto (mnohdy velice sporné) „modifikace“ práva na zákonného soudce 

i okolnosti a podmínky, za kterých k nim dochází. 

3.2. Vyloučení soudců z projednávání věci 

                                                 
101  SACHS, M. et al. Grundgesetz – Kommentar. 5. vyd. München : C.H. Beck, 2009, s. 1959. 
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§ 14 OSŘ vypočítává důvody, za kterých jsou jinak příslušní soudci (přísedící) 

vyloučeni z projednávání věci. Prvním z nich je soudcův poměr k věci, k účastníkům 

nebo jejich zástupcům. 

Poměr soudce k věci je dán, je-li soudce přímo (např. jako účastník řízení) nebo 

nepřímo (např. jako vedlejší účastník) zainteresován na výsledku řízení nebo získal o 

věci poznatky jiným způsobem než z dokazování (např. jako svědek). Poměr soudce 

k účastníkům nebo jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo 

obdobným vztahem, přátelským nebo naopak nepřátelským vztahem.102 V úvahu 

přichází i vztah ekonomické závislosti kupříkladu v souvislosti s vědeckou nebo 

publikační činností soudce, se správou vlastního majetku apod.103 Z poměrně bohaté 

judikatury Ústavního soudu v této oblasti vybírám několik nálezů, které nějakým 

způsobem přispívají k objasnění této problematiky nebo které jsou reakcí na nejčastěji 

vyskytované ústavní stížnosti.  

Zásadním a často citovaným nálezem je nález Ústavního soudu II. ÚS 105/01 ze 

dne 03.07.2001. Stěžovatel se v této věci domáhal zrušení rozhodnutí krajského soudu, 

jímž byli z projednání jeho věci vyloučeni soudci okresního soudu. Tito soudci podali 

krajskému soudu návrh na vyloučení poté, co se o nich účastník (stěžovatel) kriticky 

vyjádřil ve sdělovacích prostředcích.104 To údajně ovlivnilo jejich postoje k věcem 

stěžovatele, jakož i ke stěžovateli samotnému, že by již nebyli schopni nestranného 

rozhodování. Ústavní soud stěžovateli vyhověl, když stanovil, „[…] že soudce jako 

reprezentant veřejné moci může být (a často také je) objektem i neoprávněné kritiky ve 

sdělovacích prostředcích; současně je však třeba přepokládat a požadovat vyšší stupeň 

tolerance a nadhledu, než tomu je u jednotlivých občanů. Je třeba přihlédnout i k tomu, 

že princip nezávislého, nestranného a spravedlivého rozhodování je vůbec zásadním 

principem fungování soudní moci a je zákonnou, resp. ústavní, jakož i morální 

povinností soudců tento princip dodržovat“.105 

                                                 
102  DOLEŽÍLEK, J. Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní 
rozhledy, 1997, č. 4, s. 175. 
103  VRCHA, P. Vyloučení soudce v civilním řízení. Právní rozhledy, 2004, č. 7, s. 14. Také z 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1906/2001 ze dne 21.11.2001. 
104  Namítána byla jejich neprofesionalita, propojenost s politickými špičkami, policií a ovlivňování 
řízení, jakož i to, že stěžovatel se nemůže domoci svých práv a uvedený soud není ochoten mu poskytnout 
rychlou a účinnou pomoc. 
105  Nález Ústavního soudu II. ÚS 105/01 ze dne 03.07.2001. 
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Na rozdíl od dřívější úpravy, která považovala soudce za vyloučeného, jestliže 

se zřetelem k uvedeným skutečnostem bylo možno mít pochybnosti o jeho nepodjatosti, 

současná právní úprava konstrukci „pochybností“ zakládá na objektivních hlediscích – 

na existenci určitého důvodu podloženého konkrétními zjištěnými skutečnostmi, 

v jejichž světle se soudcova nepodjatost jeví objektivně nepochybnou.106 Ústavní soud 

k tomu ve výše citovaném nálezu dodává: „Subjektivní hledisko účastníků řízení, 

případně soudců samotných, je podnětem pro rozhodování o eventuální podjatosti, 

avšak rozhodování o této otázce se však musí dít výlučně na základě hlediska 

objektivního. To znamená, že není přípustné vycházet pouze z pochybností o poměru 

soudců k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž i 

z hmotně právního rozboru skutečností, které k těmto pochybnostem vedly. K vyloučení 

soudce z projednání a rozhodnutí věci může dojít teprve tehdy, když je evidentní, že 

vztah soudce k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, dosahuje takové povahy a 

intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti nebudou moci nebo schopni nezávisle 

a nestranně rozhodovat.“107 

V nálezu I. ÚS 167/94 ze dne 27.11.1996 shledal Ústavní soud důvodem 

k pochybnostem o podjatosti dřívější konflikt mezi soudkyní a právní zástupkyní 

účastníka: „V daném případě šlo o takový konflikt mezi rozhodující soudkyní a právní 

zástupkyní navrhovatelky, který svou povahou a intenzitou (označení rozhodnutí 

soudkyně "za právní zmetek" a následná soudní dohra) je nepochybně dostatečným 

důvodem k tomu, aby v zájmu soudkyně samé o věci rozhodovala jiná osoba.“ 

Nálezem II. ÚS 3285/07 ze dne 03.04.2008 rozhodl Ústavní soud o stížnosti 

stěžovatele, který podjatost vyvozoval zejména z toho, že na soudkyni v minulosti podal 

stížnost k předsedovi Okresního soudu, ve které popsal nezákonné postupy, kterých se 

měla v řízení dopustit, a spolu se stížností podal i podnět k zahájení kárného řízení. 

Ústavní soud stížnost odmítl, když konstatoval: „Pouhá okolnost, že na označenou 

soudkyni si stěžovatel opakovaně stěžoval, nebo že rozhodla v jiné věci a odvolací soud 

její rozhodnutí zrušil, nemůže sama o sobě (bez dalšího) založit pochybnost o její 

nepodjatosti se zřetelem k podmínce nepřípustného poměru k osobě žalovaného, 

případně k jiným účastníkům řízení. Není zde ani rozumné (objektivní) opory pro 
                                                 
106  DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za – Komentář. 1. vydání, 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 76. 
107  Nález Ústavního soudu II. ÚS 105/01 ze dne 03.07.2001. 
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přesvědčení stěžovatele, že soudkyně sama musí mít k jeho osobě negativní vztah, který 

měl vzniknout právě na základě jeho argumentace ve stížnostech a v odvolání proti 

jejímu rozhodnutí v jiné věci.“ 

V rozhodnutí III. ÚS 2336/08 ze dne 27.10.2009 Ústavní soud v projednávané 

věci dodává, „[…]že případný závěr o podjatosti uvedených soudkyň vrchního soudu by 

se musel opírat o existenci jejich vlastního konkrétně definovatelného zájmu na výsledku 

řízení. Objektivním důvodem zpochybnění nestrannosti soudce nemůže být pouhý odkaz 

na jeho domnělé, v obecné rovině vyjádřené osobní odborné či politické názory, ani 

odkaz na jeho údajnou politickou angažovanost v minulosti. Za konkrétní okolnost 

zpochybňující nestrannost soudce v řízení o žalobě na ochranu osobnosti nelze mít ani 

účastníkem vyslovené spekulace o tom, že se životní osudy či osobní vlastnosti soudce 

určitým způsobem podobají osudům žalobce a tím se dotýkají merita projednávané 

věci“. 

Častým stížnostním důvodem bývá okolnost, která spočívá v postupu soudce 

(přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech, a to 

přesto, že jsou takové důvody výslovně zákonem vyloučeny (§ 14 odst. 4 OSŘ). 

Uvádím dva příklady:  

Nálezem II. ÚS 699/04 ze dne 08.08.2005 Ústavní soud neshledal porušení 

stěžovatelova práva, který se domáhal zrušení rozhodnutí krajského soudu, který 

nevyhověl jeho námitce podjatosti. Tuto námitku stěžovatel odůvodnil tím, že se 

soudkyně okresního soudu dopustila v řízení závažného pochybení, neboť účastníky 

(resp. žalovaného) poučila o hmotném právu (předestřela otázku možného vydržení), a 

to za situace, kdy se doposud žádná z nich vydržení nedovolávala. Stěžovatel byl proto 

přesvědčen o tom, že se uvedeným způsobem nalézací soud „[…]postavil na stranu 

žalovaného, čímž byl učiněn pravděpodobně nevratný zásah do rovnosti účastníků 

řízení, který má za následek, že stěžovatelova věc nebude spravedlivě a nestranně 

rozhodována“. Podjatost soudkyně byla tedy spatřována v jejím postupu v řízení, což 

Ústavní soud odkazem na § 14 odst. 4 OSŘ odmítl. 

„Dle ustálené soudní judikatury, s níž se ztotožnila i judikatura Ústavního 

soudu, nejsou okolnosti, které spočívají toliko v postupu soudce v projednávané věci 
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nebo v jeho rozhodování v jiné věci důvodem k jeho vyloučení […].“108 V dané věci 

stěžovatel dovozoval podjatost soudkyně jen z té okolnosti, že nevyhověla jeho návrhu 

na přerušení řízení. Neuvedl však žádnou skutečnost, která by byla důvodem k jejímu 

vyloučení podle § 14 odst. 1 občanského soudního řádu.109 

K vyloučení soudce110 z projednávání věci z důvodu podjatosti může nastat 

dvojím způsobem. Soudce, dozví-li se o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí 

tuto skutečnost předsedovi soudu. Má-li předseda soudu za to, že je tu důvod 

pochybovat o nepodjatosti soudce, určí podle rozvrhu práce jiného soudce (popř. 

přikáže věc jinému senátu, týká-li se oznámení všech členů senátu), v opačném případě 

předloží věc k rozhodnutí nadřízenému soudu (§ 15 OSŘ). Druhý způsob představuje 

námitka podjatosti soudce vznesená účastníkem, který tak musí učinit nejpozději při 

prvním jednání s tímto soudcem nebo, vznikl-li důvod později, do 15 dnů poté, co se o 

důvodu dozví111 (později může námitku uplatnit pouze tehdy, nebyl-li soudem poučen o 

svém právu vyjádřit se k osobám soudců). V takovém případě soud věc předloží 

s vyjádřením dotčeného soudce k rozhodnutí nadřízenému soudu. § 15 odst. 2 OSŘ 

stanoví v zájmu rychlosti a účinnosti ochrany práv výjimku z tohoto pravidla, i 

v takovém případě zbude ale účastníkovi možnost uplatnit námitku podjatosti jako 

odvolací, dovolací nebo zmatečnostní důvod.112 

Druhý důvod vyloučení soudce z projednávání věci stanoví § 14 odst. 1 OSŘ. U 

soudu vyššího stupně jsou vyloučeni soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u 

soudu nižšího stupně a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání. Ústavní 

soud k tomu dodává: „[…] smyslem dispozice ustanovení § 14 odst. 2 občanského 

                                                 
108  Nález II. ÚS 7/01 ze dne 05.11.2003. 
109  Obdobně i v nálezu Ústavního soudu  II. ÚS 674/01 ze dne 01.04.2003. 
110  Vše, co zde bude řečeno o soudci, týká se i přísedícího. 
111  Tato lhůta byla do OSŘ vnesena až novelou v roce 2001. Za protiústavní a tudíž 
neaplikovatelnou ji ve svém článku považuje STEINER. STEINER, M. Jsou všechny změny a doplňky 
občanského soudního řádu v souladu s ústavním pořádkem? Bulletin advokacie, 2001, č. 6-7, s. 105. 
S tímto názorem se však nelze zcela ztotožnit. Ústavní soud se podobnou otázkou zabýval v nálezu IV. 
ÚS 28/10 ze dne 02.03.2010 (s tím rozdílem, že zde šlo o lhůtu k uplatnění námitky podjatosti dle § 8 
odst. 5 SŘS) a dospěl k závěru, že „[…] ustanovení § 8 odst. 5 s. ř. s. není v rozporu s právem na 
nestranný a nezávislý soud, pouze upravuje způsob uplatnění námitky podjatosti a, pokud toto uplatnění 
časově omezuje, činí tak evidentně z toho důvodu, aby nedocházelo ke zneužívání námitek podjatosti k 
protahování řízení“. Lze jen dodat, že existuje mnoho případů, kdy je potřeba částečně omezit jedno 
ústavní právo, aby bylo zajištěno ústavní právo jiné (v tomto případě právo na projednání věci bez 
zbytečných průtahů). Lhůtu patnácti dnů považuji za dostatečnou, vezmeme-li v úvahu jednu ze 
základních právních zásad vigilantibus iura. 
112  DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za – Komentář. 1. vyd. Praha 
: C.H. Beck, 2009, s. 85. 
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soudního řádu je vyloučení možného porušení zásady dvojinstančnosti řízení; jinými 

slovy tato dispozice má garantovat, aby tentýž soudce nerozhodoval danou věc na 

prvním i druhém stupni. Rozhodovaly-li proto jinou, byť fakticky stejnou stěžovatelovu 

věc jmenované soudkyně toliko v druhém stupni, není hypotéza § 14 odst. 2 občanského 

soudního řádu naplněna, […]“.113 

§ 14 odst. 2 OSŘ „[…] se týká nejen soudce, který skutečně rozhodoval, nýbrž i 

soudce, který působil v rozhodující části řízení u soudu nižšího stupně. Jinými slovy, je 

vyloučen i ten soudce, který sice již nerozhodl ve věci samé, ale prováděl podstatnou 

část dokazování.“114 Naopak v nálezu III. ÚS 137/2000 ze dne 01.06.2000 se Ústavní 

soud ztotožnil s odůvodněním Nejvyššího soudu, který nevyloučil soudkyni Vrchního 

soudu, která dříve jako soudkyně městského soudu rozhodovala v dané věci o 

osvobození od soudních poplatků, nerozhodovala však o meritu věci. 

Třetí a zároveň poslední důvod k vyloučení soudce se týká řízení o žalobě pro 

zmatečnost. § 14 odst. 3 OSŘ stanoví, že z projednávání a rozhodování této žaloby jsou 

vyloučeni ti soudci, kteří žalobou napadené rozhodnutí vydali nebo věc projednávali. 

Jelikož o žalobě pro zmatečnost rozhoduje soud, který o věci rozhodoval, popř. soud, 

jehož rozhodnutí bylo napadeno (§ 235a OSŘ), mohlo by se snadno stát, že by o žalobě 

rozhodoval ten samý soudce, což by bylo v rozporu s právem na spravedlivý proces. 

Toto ustanovení tedy vzniku takové situace zabraňuje. K této problematice se vyjádřil 

Ústavní soud v nálezu II. ÚS 468/10 ze dne 25.02.2010, který uvádím níže v kapitole o 

delegaci nutné. 

3.3. Delegace nutná 

„Nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni 

[…], musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.“115 K vyloučení soudců 

dochází postupem dle §§ 14 – 16b (viz předchozí kapitola) a citované ustanovení 

předpokládá ten nejkrajnější případ, kdy jsou vyloučeni všichni nebo alespoň taková 

část soudců, že příslušný soud není schopen v předepsaném složení v dané věci 

rozhodovat. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc 

                                                 
113  Nález II. ÚS 2486/08 ze dne 24.09.2009. 
114  Nález I. ÚS 476/97 ze dne 20.10.1999. 
115  § 12 odst. 1 OSŘ. 
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přikázána, nemají ale právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o 

přikázání věci116, a to z nedostatku funkční příslušnosti. O návrhu totiž rozhoduje 

„nadřízený soud“ obecně příslušného soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Tato 

nadřízenost vyplývá z organizačních vztahů uvnitř soudní soustavy (§ 8 ZSS) a nikoliv 

ze vztahů instančních.117 

Ústavní soud v nálezu II. ÚS 468/10 ze dne 25.02.2010 odmítl stížnost 

stěžovatele, který se domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu, který nevyhověl návrhu 

stěžovatele na přikázání věci jinému soudu na základě § 12 odst. 1 OSŘ. Stěžovatel 

tvrdil porušení jeho práv na projednání věci nezávislým a nestranným soudem,  na 

zákonného soudce a na spravedlivý proces, neboť o jeho žalobě pro zmatečnost 

rozhodoval týž soud (Městský soud v Praze), proti jehož rozhodnutí opravný prostředek 

směřoval. Ústavní soud uvedl, že Městský soud v Praze postupoval v souladu 

s ustanovením § 235a OSŘ a že rozhodování o mimořádných prostředcích – žalobě na 

obnovu řízení a pro zmatečnost – představuje výjimky ze zásady, že o opravných 

prostředcích rozhodují soudy odlišné od těch, jež napadená rozhodnutí vydaly. Záruku 

práv stěžovatele vidí Ústavní soud v ustanovení § 14 odst. 3 OSŘ, které stanoví 

vyloučení těch soudců z rozhodování, kteří napadené rozhodnutí vydali, což bylo 

Městským soudem v Praze dodrženo. Zároveň Ústavní soud uvedl, že v případě 

pochybností o nepodjatosti soudců, měl stěžovatel uplatnit námitku podjatosti dle § 15a 

OSŘ, která je „[…]na rozdíl od rozhodování o přikázání věci jinému soudu v režimu § 

12 občanského soudního řádu v plné dispozici stěžovatele.“  

Důvodem pro delegaci Ústavní soud neuznal skutečnost, že žalovaný jinak 

působí jako přísedící u věcně a místně příslušného soudu k projednání žaloby. Vyjádřil 

souhlas s Městským soudem v Praze, který konstatoval, že tato skutečnost nezakládá 

důvod k pochybnostem o nepodjatosti soudců, když mezi soudci a žalovaným není 

žádný osobní vztah. Jelikož nebyli soudci z projednávání věci vyloučeni, nebyl zde ani 

důvod pro delegaci nutnou.118 

3.4. Delegace vhodná 
                                                 
116  O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a 
soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 2 OSŘ). 
117  DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za – Komentář. 1. vyd. Praha 
: C.H. Beck, 2009, s. 73. 
118  Nález I. ÚS 274/09 ze dne 24.03.2009. 
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Trochu problematickým se může jevit ustanovení § 12 odst. 2 OSŘ, které 

umožňuje věc přikázat jinému soudu „z důvodu vhodnosti“. Jedná se o další výjimku 

z ústavního pravidla, že příslušnost soudu stanoví zákon, neboť zde v konečném 

důsledku závisí na uvážení soudu, který jiný soud věc projedná a rozhodne. 

K rozhodování o vhodné delegaci může dojít na základě návrhu účastníka i z iniciativy 

soudu. K delegaci by mělo dojít pouze, je-li to v zájmu obou účastníků nebo alespoň 

jednoho z nich, přičemž postavení druhého účastníka se nesmí ztížit. Za tímto účelem 

zjišťuje soud stanoviska obou účastníků. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, 

kterému soudu má být věc přikázána, a k důvodu, pro který má být přikázána. Co se 

týče soudu, který o delegaci rozhoduje, a možnosti podat opravný prostředek platí to, co 

bylo uvedeno ohledně delegace nutné. 

Je zřejmé, že delegace vhodná, jež má za cíl především umožnit hospodárnější, 

rychlejší a po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednávání věci119, koliduje 

s ústavně zaručeným právem na zákonného soudce. Ústavní soud se tedy musel s touto 

kolizí vypořádat. V mnoha svých nálezech Ústavní soud zdůrazňuje, „[…] že obecná 

místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná 

delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou  z této zásady, kterou je třeba - 

jako výjimku - vykládat restriktivně“. 

Problémem § 12 odst. 2 je dosti neurčitá formulace „z důvodu vhodnosti“. 

Zákon nestanoví ani demonstrativní výčet toho, co může takovým důvodem být a 

ponechává vše na úvaze soudu. Je nepochybné, že musí být tyto důvody natolik 

významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního 

principu. V následujícím textu uvádím nejčastější důvody, pro které soudy využití 

institutu vhodné delegace zvažovaly. Na závěr kapitoly pak uvedu některá rozhodnutí 

Ústavního soudu o ústavních stížnostech podaných účastníky v případech, kdy bylo 

návrhu na vhodnou delegaci proti vůli účastníků vyhověno, nebo kdy byl naopak tento 

návrh zamítnut. 

Jako nejčastější důvod návrhu na přikázání věci se objevuje argument, že 

účastník řízení má bydliště vzdálené od příslušného soudu (mimo obvod soudu) nebo 

své bydliště během řízení změnil. Sama o sobě ale výrazná vzdálenost bydliště 

                                                 
119  Např. nález IV. ÚS 222/96 ze dne 07.10.1996. 
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účastníka od sídla soudu delegaci vhodnou neodůvodňuje.120 Pokud však v takovém 

případě s delegací oba účastníci souhlasí, může i tento důvod obstát.121 

Návrhy na přikázání věci z důvodu vhodnosti jsou často odůvodňovány také 

okolnostmi týkajícími se zdravotního stavu účastníka řízení. Podobně jako v předešlém 

případě judikatura nepovažuje pouhou okolnost špatného zdravotního stavu za  důvod 

k přikázání věci, když Nejvyšší soud poukazuje na to, že práva účastníka lze zajistit i 

jinými prostředky, jakými jsou např. uplatnění institutu dožádání nebo zastoupení 

účastníka na základě plné moci.122 Pokud ale účastník řádně doloží tvrzený zdravotní 

stav a druhý účastník s delegací souhlasí, soud zpravidla návrhu vyhoví.123 

I jiné okolnosti týkající se osobních poměrů účastníků se promítají do návrhů na 

přikázání věci z důvodu vhodnosti. Návrhu na delegaci nebývá vyhověno, týká-li se 

důvod pouze finanční situace účastníka a finanční nákladnosti jeho účasti při jednání.124 

Naopak soud vyhověl návrhu samoživitelky, které se narodilo dítě a která bydlela mimo 

obvod procesního soudu.125 Podobných případů existuje velké množství a nelze je proto 

zobecnit. Soudy musejí každý případ projednat a rozhodnout s ohledem na veškerá jeho 

specifika.126 

Dosavadní případy pojednávaly o důvodech týkajících se osoby účastníka, 

nezřídka ale účastníci odůvodňují návrhy na delegaci argumentací týkající se osoby 

soudce, přičemž dochází k zaměňování delegace nutné za delegaci vhodnou. Tak je 

tomu v případech, kdy účastník řízení je soudcem u soudu, kde se řízení koná. Taková 

skutečnost není důvodem pro delegaci vhodnou, může být ale důvodem delegace nutné 

(je-li u všech soudců důvod pochybovat o jejich nepodjatosti). 

Velká skupina návrhů je odůvodňována okolnostmi, které se týkají samotného 

průběhu řízení a jeho procesních aspektů. Obecně platí, že návrhem na delegaci lze 

měnit pouze místní příslušnost soudu, nikoliv věcnou.127 Důvodem delegace nemohou 

                                                 
120  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 7 Nd 301/2000 ze dne 29.08.2000. 
121  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 5 Nd 244/2000 ze dne 13.07.2000. 
122  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Nd 321/2001 ze dne 28.11.2001. 
123  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 32 Od 27/2003 ze dne 14.05.2003. 
124  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Od 30/2004 ze dne 26.05.2004. 
125  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Nd 318/2000 ze dne 26.09.2000. 
126  Podrobnější přehled rozhodnutí uvádí KRÁLÍK ve svém článku (který jsem také pojal jako 
inspiraci pro výběr judikátů Nejvyššího soudu): KRÁLÍK, M. Přikázání věci z důvodu vhodnosti 
v současné civilní judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Soudní rozhledy, 2007, č. 6 a 7, s. 
209-218 a 257-263. 
127  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Nd 192/2001 ze dne 01.08.2001. 
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být průtahy v řízení, ty mohou být například důvodem k podání ústavní stížnosti.128 

Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí věci bez nařízení jednání (§ 115a OSŘ), pak 

judikatura rovněž neshledává návrhy na přikázání věci z důvodu vhodnosti jako 

důvodné.129 

Judikatura Ústavního soudu se zabývá těmi případy, kdy soud rozhodl o 

přikázání věci z důvodu vhodnosti i přes nesouhlas jednoho z účastníků (stěžovatele), 

který následně podal ústavní stížnost pro porušení jeho práva na zákonného soudce, 

nebo naopak případy, kdy nadřízený soud návrhu účastníka (stěžovatele) na delegaci 

vhodnou nevyhoví. 

Jedním z nejstarších a nejvíce citovaných nálezů ÚS, které se týkají tzv. 

delegace vhodné (§ 12 odst. 2), je nález IV. ÚS 222/96 ze dne 07.10.1996. V předmětné 

ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že rozhodnutím Krajského soudu byl odňat svému 

zákonnému soudci, když Krajský soud vyhověl návrhu Okresního soudu na delegaci 

vhodnou, se kterou stěžovatel nesouhlasil. Jako důvod této delegace byla označena 

skutečnost, že druhý z účastníků řízení má stálé pracoviště (zřejmě jako soudce) 

v obvodu místně příslušného okresního soudu, který je specifický svým malým 

kolektivem pracovníků. Ústavní soud stížnosti vyhověl, když judikoval: 

„Předpokladem postupu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. […] jsou okolnosti, 

umožňující hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější 

projednávání věci jiným, než podle zákona příslušným, soudem. Skutečnost, že účastník 

řízení je soudcem příslušného soudu, důvodem takového  postupu není. V úvahu by 

mohlo tedy přicházet přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s.  ř., 

podle kterého příslušný soud o věci nemůže jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni 

(§ 14 o. s. ř.). O posléze uvedený případ však v projednávané věci nejde, když 

kupříkladu sám předseda Okresního soudu v Českém Krumlově se vyjádřil tak, že se 

necítí být podjat.“ 

Porušení stěžovatelova práva na zákonného soudce Ústavní soud konstatoval i 

v nálezu I. ÚS 144/2000 ze dne 15.11.2001. Vrchní soud zde neuspěl s odůvodněním, 

ve kterém poukázal na zdravotní stav účastníka spojený s obavou, že tento nebude 

                                                 
128  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 7 Nd 104/2001 ze dne 18.04.2001. 
129  Rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Nd 38/2003 ze dne 23.04.2003; KRÁLÍK, M. Přikázání věci 
z důvodu vhodnosti v současné civilní judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Soudní rozhledy, 
2007, č. 6, s. 214 a násl. 
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schopen dostavit se k jednání ke vzdálenějšímu soudu. Vrchní soud se dostatečně 

nevypořádal s argumenty dotčeného účastníka, který rozhodnutí rozporoval. Druhým 

důvodem delegace vhodné, který Vrchní soud uvedl, byla skutečnost, že soud, jemuž 

měla být věc přikázána, již dříve rozhodoval o jiných nárocích stěžovatele. Ústavní soud 

označil tento důvod jako méně významný ve srovnání s důvody svědčícími proti 

delegaci z důvodu vhodnosti . 

V nálezu III. ÚS 529/08 ze dne 12.03.2009 Ústavní soud uvedl:  „Důvod vhodné 

delegace […] spočívající ve značné finanční náročnosti eskorty stěžovatele k jednání do 

Prahy, není natolik mimořádné a vážné povahy, aby odůvodnil výjimku z ústavního 

požadavku, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci“. Přikázání věci jinému 

soudu z důvodu hospodárnosti a rychlosti navíc ztratilo opodstatnění, neboť v mezidobí 

bylo stěžovateli místo výkonu trestu změněno. Stížnost tedy shledal jako důvodnou. 

Otázkou hospodárnosti se Ústavní soud zabýval i ve svém nálezu III. ÚS 

2459/08 ze dne 13.11.2008. Stěžovatelka se zde domáhala zrušení usnesení Nejvyššího 

soudu, kterým byl návrh na delegaci vhodnou zamítnut. Stěžovatelka argumentovala 

vysokými náklady na cestu do místa soudu, které si jako invalidní důchodkyně nemohla 

dovolit, nemohla by se tedy dostavovat k jednání, čímž by byla oproti ostatním 

účastníkům znevýhodněna. Dle Ústavního soudu postupoval Nejvyšší soud zcela 

v souladu s principem restriktivní aplikace § 12 odst. 2. Situaci stěžovatelky neshledal 

natolik mimořádnou, aby odůvodňovala přikázání věci jinému soudu. K tomu Ústavní 

soud dodal, že „[…] na pojem "hospodárnost" je třeba nahlížet především z hlediska 

řízení jako celku, a nikoliv pouze z jedné ze stran sporu“. 

V nálezu III. ÚS 2853/07 ze dne 30.04.2008 Ústavní soud zrušil rozhodnutí 

Vrchního soudu, který shledal důvod delegace vhodné v tom, „[…] že příslušný soud130 

nemůže předmětnou věc z objektivních důvodů projednat bez delších období nečinnosti. 

Oproti tomu Okresní soud v Karlových Varech má podle šetření Ministerstva 

spravedlnosti předpoklady předmětnou věc projednat a rozhodnout v kratší době než 

jiné okresní soudy v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, aniž by při projednání 

věci docházelo ke zbytečným průtahům“. Ústavní soud uvedl, že „[…] neutěšený stav v 

rychlosti vyřizování věcí napadlých k Okresnímu soudu v Chomutově […] nemůže jít k 

tíži právnických nebo fyzických osob, které od soudů důvodně očekávají ochranu svých 

                                                 
130  Okresní soud v Chomutově – pozn. J. T. 
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práv v přiměřené době. Organizace soudnictví a vyřešení např. personálních problémů 

v obsazení soudů je záležitostí státu, na němž je, aby své soudnictví organizoval tak, aby 

principy soudnictví zakotvené v Listině a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod byly respektovány“. Stížnost tedy shledal jako důvodnou pro porušení práv 

stěžovatele vyplývajících z čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 1 Listiny. 

Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 231/06 ze dne 04.10.2006 neposoudil návrh 

na delegaci vhodnou z důvodu (avizovaných) průtahů v řízení u místně příslušného 

soudu jako důvodný, přičemž stěžovatelku odkázal na uplatnění postupu dle § 174a 

ZSS, tedy na podání stížnosti u příslušného orgánu státní správy soudů, popř. k podání 

návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu soudu. 

Nálezem II. ÚS 2496/09 ze dne 01.12.2009 Ústavní soud naopak uznal jako 

dostatečný důvod pro delegaci vhodnou tu skutečnost, že u delegovaného soudu jsou již 

vedeny některé skutkově totožné věci se stejnými účastníky. Uznal tedy argumentaci 

Vrchního soudu, který považoval za vhodné, aby i předmětnou věc projednal stejný 

soud, v jehož obvodu má sídlo druhý žalovaný a u něhož jsou shromážděny listinné 

důkazy.131 

V nálezu IV. ÚS 2488/09 ze dne 02.03.2010 zrušil Ústavní soud rozhodnutí 

Vrchního soudu, jímž tento delegoval věc z důvodu vhodnosti jinému soudu, aniž by 

své rozhodnutí jakkoli odůvodnil. Ústavní soud k tomu uvedl: „Právě z toho důvodu, 

aby bylo vyloučeno libovolné určování příslušnosti soudu, jež vede k porušení práva na 

zákonného soudce, je naprosto nezbytné, aby každé rozhodnutí soudu, měnící zákonem 

stanovenou při zahájení řízení založenou místní příslušnost soudu (§ 11 odst. 1 o. s. ř.), 

bylo přezkoumatelným způsobem zdůvodněno.“ 

V rozhodnutí I.ÚS 2570/09 ze dne 13.01.2010 Ústavní soud zjistil jiný procesní 

nedostatek, kdy pochybením obvodního soudu nebylo umožněno stěžovatelce vyjádřit 

se k návrhu na delegaci věci, neboť jí výzva k vyjádření byla doručena na nesprávnou 

adresu. Vrchní soud pak tento nedostatek přehlédl, když pouze konstatoval, že se 

stěžovatelka k návrhu na delegaci nevyjádřila. Soudy tak „[…] nedostály své povinnosti 

plynoucí pro ně z ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř., tj. zajistit účastníku řízení možnost 

vyjádřit se k návrhu, neboť se zákonnými pravidly pro doručování neřídily“. 

                                                 
131  Obdobně také nález II. ÚS 1411/07 ze dne 16.04.2009. 
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Jak je patrné z uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, i 

judikatura týkající se delegace vhodné je poměrně bohatá. Je to dáno především výše 

zmíněnou vágní formulací „z důvodu vhodnosti“, jež musí být judikaturou soudů 

(aplikační praxí) rozvedena. Důvody mohou být natolik rozmanité, že je nelze zobecnit 

a soudy musejí ke každému jednotlivému případu přistupovat individuálně a brát 

v ohled veškerá jeho specifika. 

3.5. Přikázání věci jinému soudci (senátu, soudu) odvolacím soudem 

Výrazným zásahem do práva na zákonného soudce může být postup odvolacího 

soudu podle § 221 odst. 2 OSŘ. Odvolací soud může na základě tohoto ustanovení za 

splnění jedné ze dvou podmínek nařídit, aby v dalším řízení (po zrušení rozhodnutí a 

vrácení věci soudu prvního stupně) věc projednal a rozhodl jiný senát (soudce) nebo 

přikázat věc k dalšímu řízení jinému soudu prvního stupně, kterému je nadřízen. Může 

tak učinit, nebyl-li dodržen jeho závazný právní názor ve zrušujícím usnesení nebo 

v případě, že v řízení soudu prvního stupně došlo k závažným vadám. Obdobně tak 

může postupovat i dovolací soud na základě odkazovacího ustanovení § 243b odst. 5 

OSŘ. 

Toto ustanovení bylo do OSŘ začleněno novelou provedenou zákonem č. 

30/2000 Sb. (tehdy jako § 221 odst. 3).  Zákonodárce odůvodňuje možnost v 

odůvodněných případech nařídit, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát 

(samosoudce) v důvodové zprávě následovně: „Zruší-li odvolací soud rozhodnutí soudu 

prvního stupně proto, že nebyl dodržen závazný právní názor nebo že u soudu prvního 

stupně došlo k závažným vadám, jde o tak vážné pochybení, že je tu obava, zda další 

řízení provedené stejným senátem (samosoudcem), popřípadě u stejného soudu, může 

vést ke skončení věci zákonu odpovídajícím způsobem.“ Důvodová zpráva zároveň 

odkazuje na obdobný institut v trestním řízení (§ 262 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním). 

Judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu není v této oblasti příliš bohatá, 

což svědčí o výjimečnosti možné aplikace tohoto ustanovení v právní praxi. Soudy jsou 

si zřejmě dobře vědomy možného konfliktu § 221 odst. 2 (dříve § 221 odst. 3) 

s ústavním právem na zákonného soudce a přistupují k jeho užití (dle mého názoru 

velice správně) zdrženlivě. V následujícím textu jsou za pomoci judikatury rozebírány 



43 
 

jednotlivé podmínky, za nichž soud může nařídit projednání věci jiným senátem 

(samosoudcem). 

Prvním předpokladem možnosti nařídit, aby v dalším řízení věc projednal a 

rozhodl jiný senát (samosoudce) nebo možnosti přikázat věc k dalšímu řízení jinému 

soudu téhož stupně, je ta skutečnost, že soud prvního stupně, jemuž byla věc odvolacím 

soudem vrácena, nedodržel závazný právní názor odvolacího soudu tak, jak mu to 

ukládá § 226 odst. 1 OSŘ. „Pojmem právní názor je třeba rozumět závěr odvolacího 

soudu ohledně hmotného i procesního práva, na kterém spočívá rozhodnutí odvolacího 

soudu. Hmotněprávní stránka právního názoru bude zahrnovat názor odvolacího soudu 

na to, který právní předpis má být aplikován na zjištěný skutkový stav. Z hlediska 

procesního práva půjde např. o názor odvolacího soudu, v čem spatřuje vady 

provedeného dokazování.“132 Smysl uvedeného ustanovení je jasný. Kdyby zde tato 

možnost nebyla, mohlo by docházet v extrémním případě k nekonečnému přehazování 

věci od odvolacího soudu k soudu prvního stupně a naopak, a to v důsledku odlišného 

právního názoru obou rozhodujících. Takto je de facto nastavena hierarchie právních 

názorů, kdy se soud prvního stupně musí podřídit právnímu názoru soudu odvolacího. 

Ústavní soud k tomuto postupu uvádí: právo na zákonného soudce „[…] není 

zcela absolutní a obsahuje výjimky, mezi něž patří i postup odvolacího soudu podle § 

221 odst. 2 o. s. ř. […]. Tento postup je výrazem jiného principu ovlivňujícího soudní 

řízení, a to vázaností rozhodnutím nadřízeného soudu. Jestliže soud nižšího stupně 

nerespektuje právně závazný názor nadřízeného soudu, musí existovat možnost postupu 

vůči soudu prvního stupně, aby nedocházelo k průtahům řízení, či dokonce k jeho 

zablokování. V dané věci bylo zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno 

celkem třikrát s tím, že přinejmenším v posledním rozhodnutí odvolací soud konstatoval 

nerespektování právního názoru soudem prvního stupně. Ústavnímu soudu nepřísluší 

hodnotit, zda soud prvního stupně skutečně respektoval či nerespektoval právní názor 

vyslovený odvolacím soudem. To by vedlo k tomu, že by se Ústavní soud musel zabývat 

podústavním právem, což zásadně do jeho pravomoci nenáleží. Podstatné pro danou 

věc ovšem je, že byly naplněny podmínky § 221 odst. 2 o. s. ř. a odvolací soud důvody, 

které jej vedly k tomuto postupu, - byť stručně – uvedl.“133 

                                                 
132  WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. 5. vydání. Praha : Linda, 2008, s. 488. 
133  Nález II. ÚS 1667/09 ze dne 09.07.2009. 
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První část citovaného ustanovení nečiní v praxi výkladové problémy. V daném 

případě prokázal odvolací soud trpělivost, když odňal věc příslušnému soudci až při 

třetím zrušujícím usnesení. Není ale vyloučeno, aby tak odvolací soud učinil hned při 

prvním „pochybení“ (tedy v druhém zrušujícím usnesení) soudu prvního stupně. 

Druhou okolností, za které může odvolací soud odejmout věc příslušnému, do té 

doby rozhodujícímu soudci, jsou závažné vady v dosavadním řízení. K výkladu této 

části ustanovení je, více než-li v předešlém případě, zapotřebí judikatury, neboť pojem 

„závažné vady“ je velmi neurčitý a při jeho nesprávném výkladu by mohl dávat velký 

prostor odvolacím soudům k jeho využívání (zneužívání), což by bylo v rozporu 

s právem na spravedlivý proces. Určité pochybnosti vyjádřil zákonodárce i v důvodové 

zprávě k novele OSŘ provedené zákonem č. 59/2005 Sb.: „Ohledně samotného institutu 

přikázání věci odvolacím soudem jinému soudci či soudu první instance lze mít jisté 

pochybnosti stran jeho ústavní konformity ve vztahu k ústavně zaručenému právu na 

zákonného soudce. […] Vzhledem k tomu, že však uvedený institut existuje v občanském 

soudním řádu již dlouhou dobu a nebyl zatím relevantně napaden, ponechává jej návrh, 

který by měl být pouhou dílčí a dočasnou novelou, jako takový v občanském soudním 

řádu nedotčen, s tím, že jeho případné zrušení či modifikace může být součástí 

eventuelní předpokládané nové kodifikace občanského práva procesního.“ Ústavní soud 

se k tomuto poněkud  šalomounsky vyslovil následovně: „Ústavní soud je toho názoru, 

že aplikace § 221 odst. 3134 občanského soudního řádu by mohla při příliš extenzivním 

výkladu způsobit zásah do ústavně garantovaného práva na zákonného soudce, 

současně však má na mysli zásadu, že výklad termínu "závažná vada" přísluší výhradně 

obecným soudům. V případě, kdy obecný soud dostatečně a smysluplně použití § 221 

odst. 3 občanského soudního řádu odůvodní, není v kompetenci Ústavního soudu jakkoli 

rozporovat užití tohoto institutu, který představuje zákonnou výjimku v intencích 

ústavně garantovaného práva na zákonného soudce. Soubor důvodů, které obecný soud 

- byť stručně - uvedl již v odůvodnění napadaného rozhodnutí, jsou přesvědčivé a podle 

názoru Ústavního soudu mají vést k řádnému a objektivnímu zjištění skutkového stavu v 

řízení před nalézacím soudem.“135 Závažné vady spatřoval odvolací soud v daném 

případě v tom, že soud prvního stupně opomenul závěry znaleckého posudku a v tom,  

                                                 
134  Po novele zákonem č. 59/2005 Sb. je jím ustanovení § 221 odst. 2 OSŘ. 
135  Nález IV. ÚS 111/04 ze dne 19.01.2006. 
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k jakým závěrům sám došel, přičemž už zadání otázek znalci bylo zavádějící. Dále byly 

vady spatřovány v odlišném posouzení charakteru smlouvy o půjčce a ve skutečnosti, že 

se soud prvního stupně nevypořádal s námitkou promlčení. Spolu s ústavní stížností byl 

podán i návrh na zrušení § 221 odst. 3 OSŘ, který Ústavní soud odmítl s odkazem na 

možnost ústavně konformního výkladu ustanovení, kterým lze předejít jeho 

zneužitelnosti, čemuž dává přednost před jeho zrušením. „V posuzovaném případě však 

Ústavní soud - s ohledem na vyslovené závěry - neshledal zneužití § 221 odst. 3 

občanského soudního řádu a v jeho aplikaci vidí prostředek efektivního dosažení cíle 

občanského soudní řízení - spravedlivou a účinnou ochranu právům.“136 Na závěr 

dodává, že toto ustanovení není sankčním oprávněním (byť tak může být subjektivně 

pociťováno), „[…] ale prostředkem k zajištění realizace efektivní ochrany práva v 

civilním řízení soudním“. 137 

Klíčový pojem – „závažné vady“ – není literaturou, ale ještě ani judikaturou, 

blíže rozebrán. OSŘ se na jiných místech zmiňuje pouze o „vadách“, aniž by k nim 

dával jakýkoli přívlastek, jež by je co do závažnosti kategorizoval. Pro přehled, 

s jakými vadami se můžeme v občanském soudním řízení setkat, uvádím (nikoli 

vyčerpávající) kategorizaci vad, jak vyplývá z OSŘ. Předně je možné rozlišit vady, pro 

které odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zruší (§ 219a OSŘ) a vady, které 

může odvolací soud „napravit“ a rozhodnutí soudu prvního stupně tak pouze změnit (§ 

220 OSŘ). Z uvedeného vyplývá, že „závažné vady“ lze hledat pouze v první kategorii, 

neboť § 221 odst. 2 OSŘ  se vztahuje na případy, kdy odvolací soud rozhodnutí zruší. 

Tuto kategorii lze dále členit následovně: 

a) vady spočívající v nedostatku podmínek řízení – podmínkami řízení se 

rozumí: návrh na zahájení řízení (§ 79 OSŘ), popř. usnesení soudu o zahájení řízení (§ 

81 odst. 3), pravomoc soudu (§ 7 OSŘ), věcná, místní a funkční příslušnost soudu138, 

podmínka, aby soudnímu řízení nemuselo předcházet řízení před jiným orgánem (tzv. 

dělená pravomoc, § 8 OSŘ), aby projednání před soudem nebránila rozhodčí smlouva 

(§ 106 OSŘ), způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 OSŘ), procesní způsobilost (§ 20 

odst. 1 OSŘ), popř. způsobilost být zástupcem a oprávnění k zastupování (§§ 22-32 

                                                 
136  Nález IV. ÚS 111/04 ze dne 19.01.2006. 
137  Nález IV. ÚS 111/04 ze dne 19.01.2006. 
138  Viz předchozí kapitola. 
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OSŘ), neexistence překážky litispendence (§ 83 OSŘ) a překážky rei iudicatae (§ 159a 

OSŘ)139; 

b) vady záležející v tom, že rozhodoval věcně nepříslušný soud, vyloučený 

soudce nebo soud nesprávně obsazený (ledaže místo samosoudce rozhodoval senát); 

c) jiné vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (tzv. 

vady řízení140) – za tyto vady se považují takové, kdy  

ca) soud přihlédl v rozporu s § 118b ke skutečnostem a důkazům, které účastník 

uplatnil v rozporu s koncentrací; 

cb) při provádění dokazování nebylo postupováno v souladu s OSŘ (např. důkaz 

listinou nebyl proveden v souladu s § 129 odst. 1); 

cc) soud neposkytl při přípravném jednání nebo při jednání odvolateli poučení o 

povinnosti tvrzení nebo o důkazní povinnosti, ač toho bylo podle stavu řízení zapotřebí; 

cd) účastníku nebyla řádně doručena listina, která mu doručena být měla 

a dále důvody zmatečnosti (§ 229 OSŘ), z nichž kromě důvodů v § 229 odst. 1 

písm. g) a h) jsou již všechny zahrnuty sub a) a b); 

d) vady spočívající v nepřezkoumatelnosti, nesrozumitelnosti nebo v nedostatku 

důvodů rozhodnutí; 

e) vada spočívající v nepřibrání účastníka, jež měl být účastníkem a 

v nepokračování v řízení s procesním nástupcem účastníka, který po zahájení řízení 

ztratil způsobilost být účastníkem.141 

Které z uvedených vad lze však považovat za závažné? Jsem toho názoru, že 

žádná z těchto vad sama o sobě neodůvodňuje tak interventní postup, jaký umožňuje § 

221 odst. 2 OSŘ (snad kromě případu § 229 odst. 1 písm. g) OSŘ, kdy je rozhodnuto 

v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího). Většinou se 

soudy k tomuto postupu odhodlají, zjistí-li vad více, přičemž (jak je uvedeno 

v důvodové zprávě)  by zde navíc musela být obava, že další řízení provedené stejným 

senátem (samosoudcem), může vést ke skončení věci zákonu odpovídajícím způsobem. 

Z logiky tohoto ustanovení by muselo jít tedy o obavu, že ani poté, kdy odvolací soud 

                                                 
139  DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za – Komentář. 1. vyd. Praha 
: C.H. Beck, 2009,  s. 668. 
140  § 221 odst. 2 naproti tomu hovoří o závažných vadách v řízení, tedy jak o procesních, tak i o 
hmotněprávních pochybeních. 
141  DRÁPAL, L. - BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za – Komentář. 1. vyd. Praha 
: C.H. Beck, 2009, s. 1766 a násl. 
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ve svém rozhodnutí formuloval jasný právní názor, vytkl soudu prvního stupně jeho 

chyby a dal doporučení, jak dále postupovat, nebyl by soud prvního stupně schopen 

rozhodnout zákonu odpovídajícím způsobem. Napadají mě dva případy, kdy by se tyto 

obavy mohly jevit oprávněnými: buď je z rozhodnutí soudu prvního stupně zjevné, že 

rozhodující soudce je natolik nekvalifikovaný, že vůbec nerozumí hmotnému či 

procesnímu právu, nebo lze důvodně pochybovat o jeho duševním zdraví.142 Pokud měl 

zákonodárce na mysli takovéto případy, měl zvolit jiná opatření než dosti neurčitý § 221 

odst. 2 OSŘ. 

Německá právní úprava je v tomto ohledu poněkud zdrženlivější. Výslovně je 

možnost nařídit, aby o věci v dalším řízení rozhodoval jiný soudce, upravena pouze u 

dovolání. § 563 odst. 1 (2) ZPO říká, že věc může být vrácena jinému rozhodovacímu 

subjektu odvolacího soudu. Je však možné pouze takové vrácení věci, které není 

v rozporu s čl. 101 odst. 1 (2) GG. Spolkový ústavní soud se k této otázce podrobněji 

vyjádřil pouze v rozhodnutí 2 BvR 291, 656/64 ze dne 25.10.1966. Toto rozhodnutí se 

sice vztahovalo k obdobnému ustanovení v trestním řádu (§ 354 odst. 2 StPO), lze jej 

ale použít i v našem případě (ostatně všechny německé komentáře občanského soudního 

řádu na tento pramen odkazují). 

Ústavní soud zde judikoval: „Čl. 101 odst. 1 věta 2 GG má předejít nebezpečí, 

že soudní orgány budou vystaveny manipulaci způsobenou vnějšími vlivy, lhostejno, 

z které strany bude tato manipulace vycházet. Z tohoto důvodu čl. 101 odst. 1 věta 2 GG 

přikazuje, aby byl soudce v konkrétním případě co nejjasněji určen všeobecnou normou. 

To však neznamená, že by zákonodárce musel zákonného soudce vždy přesně určit. Již 

existence různých soudních oddělení a federativní struktura  Spolkové republiky vedou 

nutně k obtížím při vymezování příslušnosti, s čímž musel ústavodárce počítat. 

Především ale nesmí zůstat bez povšimnutí, že se u zákonné úpravy soudní příslušnosti 

projeví napětí mezi právní jistotou a věcnou správností. Z toho vyvodil Spolkový ústavní 

soud závěr, že „pohyblivá“ úprava příslušnosti (eine „bewegliche“ 

Zuständigkeitsregelung) je přípustná, pokud je na základě soudních hledisek 

zevšeobecněna a pokud jsou vnější vlivy na řízení vyloučeny. Z tohoto hlediska tedy 

může být také autoritativní určení pro další řízení příslušného rozhodujícího subjektu 

nadřízeným soudem ospravedlnitelné. 

                                                 
142  Z praxe jsou známy případy soudců závislých na alkoholu a rozhodujících pod jeho vlivem. 
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Právní jistota požaduje, aby příslušnost dle soudních oddělení, dle místní a 

věcné příslušnosti soudu a funkční příslušnosti byla, jak je jen možné, předem určena 

zákonem. Zde by ponechání nekontrolovatelného prostoru znamenalo nebezpečí, že by 

mimosoudní instituce mohly určení soudní příslušnosti v konkrétních případech 

ovlivňovat. Toto hledisko ale není nadále rozhodující tam, kde se jedná již o 

pokračování řízení po rozhodnutí dovolacího soudu. Co se článkem 101 odst. 1 (2) GG 

všem nesoudním institucím, legislativě či exekutivě včetně správy soudů zakazuje, a sice 

mít vliv na soudní rozhodování v konkrétním řízení, je dovolacímu soudu přímo uloženo. 

Dovolací soud je instančně nadřízený a na základě tohoto postavení v soudní hierarchii 

je povolán k tomu, aby rozhodnutí nižších soudů přezkoumal a aby rozhodujícímu 

soudci poskytl právní pokyny s tím cílem, aby po lidském uvážení vydal co 

nejspravedlivější rozhodnutí. K dosažení těchto cílů může být při zrušení rozhodnutí a 

vrácení věci z nejrůznějších důvodů nabídnuto, aby se věcí v dalším řízení už nezabýval 

soud, který rozhodnutí vydal, ale jiný soud stejné úrovně. 

Už při projednávání původního znění trestního řádu bylo zavedení § 354 odst. 2 

podobného ustanovení zdůvodňováno tím, že soudce není vždy schopen nebo hoden 

přijmout (sich versetzen) příslušné stanovisko nejvyššího soudu. Kromě možné 

předpojatosti soudu se může i na základě jiných okolností  - určitého veřejného mínění 

obyvatelstva v obvodu soudu a tím podmíněným tlakem veřejnosti – v zájmu 

nestranného nalézání práva jevit jako vhodné, neponechávat nové jednání a rozhodnutí 

dosavadnímu soudu. 

Ohled na tyto aspekty je součástí nalézání práva, které je povinností dovolacího 

soudu. Mezi jeho hlavní úkoly patří vybrat z několika soudů ten, který nabízí největší 

záruku náležitého respektování právního názoru nadřízeného soudu. Rozhodování o 

tom, kterému soudu věc vrátit, není jen formální součástí rozhodnutí dovolacího soudu, 

ale mnohem více patří k obsahu rozhodnutí v tom smyslu, že je prostředkem k prosazení 

právního názoru dovolacího soudu. […] Z toho vyplývá, že s ohledem na povahu 

dovolání v německém právu se jeví jako přiměřené (správné), když zákonodárce 

poskytuje dovolacímu soudu v § 354 odst. 2 StPO oprávnění určit příslušnost pro další 

řízení a zároveň mu dává na výběr mezi více možnými soudy. 
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Za porušení čl. 101 odst. 1 (2) by se ovšem považovalo, kdyby soudy, jehož 

rozhodnutí oba stěžovatelé napadnou, za použití § 354 odst. 2 trestního řádu, jednaly 

svévolně.“143 

Spolkový ústavní soud zde tedy ospravedlňuje existenci možnosti dovolacího 

soudu změnit soudní příslušnost tím, že to může být v některých případech nezbytné pro 

zabezpečení respektování právního názoru dovolacího soudu. V těchto případech je pak 

nutné, aby právní jistota ustoupila požadavku na věcnou správnost rozhodnutí. 

Spolkový ústavní soud (ještě více však samotný zákon) ponechává dovolacímu soudu 

velký prostor pro uvážení, když neuvádí žádná jiná vodítka pro takový postup 

dovolacího soudu, a jen varuje před možnou svévolí, která by byla v rozporu s ústavním 

pořádkem. 

Co se týče respektování právního názoru dovolacího soudu odvolacím soudem, 

pak § 563 odst. 2 ZPO výslovně stanoví, že odvolací soud musí právní názor ve 

zrušujícím rozsudku pojmout i do svého rozhodnutí. Po vrácení věci musí odvolací soud 

věc projednat a rozhodnout respektujíce ta omezení, která dovolací soud vyslovil v ratio 

decidendi zrušujícího rozsudku. Obiter dictum není pro odvolací soud závazné.144 

Pokud se podíváme o stupeň níže, ke zrušení rozhodnutí a vrácení věci soudu 

prvního stupně odvolacím soudem se vztahuje § 538 ZPO. Nehovoří se zde však nic o 

možnosti odejmutí věci dosavadnímu soudci či rozhodujícímu subjektu ani o vázanosti 

soudu první instance právním názorem soudu odvolacího. ZÖLLER však tuto vázanost 

dovozuje analogicky podle § 563 odst. 2 ZPO, přičemž uvádí: „Odvolací soud musí 

právní posouzení, které tvoří základ zrušujícího rozsudku, pojmout i do svého 

rozhodnutí. Vázanost rozhodnutím je nezávislá na tom, zda je názor odvolacího soudu 

správný či ne; soud první instance se nemůže této vázanosti vyhnout, a to ani s 

upozorněním, že je tento názor zřejmě nezákonný. Nezávazné jsou pouze připomínky 

k dalšímu řízení, a to i tehdy, mají-li hmotněprávní obsah. Objeví-li se názorové rozdíly 

o rozsahu vázanosti mezi soudy první a druhé instance, pak je názor odvolacího soudu 

závazný.“145 Dovozovat stejným způsobem i odejmutí věci však dle mého názoru 

možné není už i z toho důvodu, že citovaný nález se vztahuje výhradně jen k 

pokračování řízení po rozhodnutí dovolacího soudu a ani žádný z komentářů se touto 
                                                 
143  Nález 2 BvR 291, 656/64 ze dne 25.10.1966 (BVerfGE 20, 336 (342 an.). Překlad J.T. 
144  ZÖLLER, R. et al. ZPO – Kommentar. 28. vyd. Köln : Schmidt, 2010, s. 1445. 
145  ZÖLLER, R. et al. ZPO – Kommentar. 28. vyd. Köln : Schmidt, 2010, s. 1403. 
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(ne)možností nezabývá. Obecně pak nepovažuji v ústavním státě za možné per 

analogiam rozšiřovat výjimky z dodržování ústavních práv. Pro úplnost je nutné uvést, 

že i v případě vrácení věci jinému rozhodujícímu subjektu nejsou soudci, kteří se na 

rozhodnutí první instance podíleli, vyloučeni.146 

Nejnovějším nálezem Ústavního soudu v otázce práva na zákonného soudce je 

nález IV. ÚS 956/09 ze dne 22.10.2009, v nějž vyústila veřejností velmi sledovaná 

kauza tzv. justiční mafie. V následujícím textu se pokusím stručně rozebrat okolnosti 

daného případu a zejména pak nález samotný. 

3.6. Nález IV. ÚS 956/09, kauza „Justiční mafie“ 

Krajským soudem v Praze byla zamítnuta147 žaloba „o ochranu osobnosti a 

zadostiučinění v penězích“, ve které žalobci požadovali po žalované omluvu za to, že je 

žalovaná nepravdivě označila za členy „zákulisní justiční mafie, která se snaží plně 

ovládnout justici, aby sloužila vládní garnituře“ a která v zákulisí ovlivňuje kauzy. 

Krajský soud usoudil, „[…] že činnost žalobců ve věci nestandardních postupů v 

případech Jiřího Čunka a Katarského prince lze nazvat koordinovanou spoluprací, bez 

ohledu na to, že instančně a procesně nebyl k této spolupráci žádný zjevný důvod, a 

tvrzení žalované o „manipulování kauzami“ má proto prokázaný skutkový základ“148. 

Ke stejnému závěru dospěl Krajský soud také ohledně tvrzení o „snaze žalobců 

ovládnout justici“, když bylo prokázáno, že „žalobci zjevně užili více pravomocí, než by 

jim připadalo za normálních okolností a ti, kdo je kritizovali, se stávali obětí procesní 

šikany.“149 Soud rovněž neoznačil jako přehnané označení chování žalobců za 

mafiánské, neboť základní prvky pojmu mafie (chování utajené a neoficiální, 

spojenectví osob, u kterých by to nešlo automaticky očekávat a koordinovaný postup 

těchto osob150) v něm bylo možno spatřovat. 

Vrchní soud k odvolání žalobců rozhodnutí krajského soudu zrušil a současně 

nařídil, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl o ní jiný samosoudce. „Při přijetí 

tohoto opatření zohlednil závažnost procesních pochybení samosoudce soudu prvního 

                                                 
146  Jak již bylo výše uvedeno, mohou být totiž soudci členy i několika rozhodovacích subjektů. 
147  Ve vztahu k šesti žalobcům ze sedmi. 
148  Rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 36 C 8/2008 ze dne 05.06.2008, s. 35. 
149  Tamtéž. 
150  Tamtéž, s. 26. 
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stupně spočívajících zejména v nerespektování zásady koncentrace řízení, provádění 

důkazů ke skutečnostem, které nebyly vůbec tvrzeny, popř. tvrzeny až v závěrečném 

návrhu žalované, v nerespektování práva účastníků vyjádřit se ke všem důkazům, které 

byly provedeny.“151 Výrok o přikázání věci jinému samosoudci, sledující ustanovení § 

221 odst. 2 OSŘ, jakož i předmětné ustanovení, napadla žalovaná u Ústavního soudu. 

Ústavní soud se nejprve zabýval otázkou souladu ustanovení § 221 odst. 2 OSŘ 

s Ústavou. Stěžovatelka poukázala na rozpor předmětného ustanovení s čl. 38 odst. 1 

Listiny a odůvodnila svůj návrh tím, že toto ustanovení „[…] umožňuje, aby byla soudci 

odňata konkrétní věc na základě velmi vágně vymezeného důvodu (závažné vady řízení), 

jehož obsah je do značné míry závislý na uvážení toho kterého soudce odvolacího 

soudu. Není tak naplněn požadavek transparentnosti a předvídatelnosti obsazení soudu 

a nelze vyloučit zneužití tohoto institutu k účelovému obsazení soudu ad hoc. […] 

Neexistuje přitom vada řízení, jíž by kvalifikovaný samosoudce či senát nebyl schopen 

odstranit. Kdyby skutečně šlo o neodstranitelnou vadu, pak by nemělo smysl rozhodnutí 

soudu prvního stupně rušit a odvolací soud by měl rozhodnout sám. Je-li příčinou 

vytýkaných vad nekvalitní práce soudce, nelze toto řešit aplikací napadeného 

ustanovení […], nýbrž cestou kárného řízení. […] Aplikace napadeného ustanovení také 

vede často k průtahům v řízení, z čehož lze dovodit také jeho rozpor s čl. 36 odst. 1 a čl. 

38 odst. 2 Listiny.“ 

Ústavní soud rozlišil dvě roviny práva na zákonného soudce, a sice, že ústavní 

garance spojené s tímto právem se vztahují jak na způsob ustavení senátu (samosoudce), 

tak na stabilitu obsazení soudu, projevující se zákazem svévolné změny v jeho složení. 

Ústavní soud připustil, že je nepochybné, že napadené ustanovení představuje zásah do 

ústavně zaručeného práva na zákonného soudce, neboť umožňuje odejmout věc soudci, 

jemuž byla na počátku přidělena. Je tak zasaženo do stability obsazení soudu. Ústavní 

soud tedy shledal konflikt ustanovení právního řádu, sledujícího ochranu ústavně 

zaručeného práva či veřejného zájmu, s jiným základním právem a provedl test 

proporcionality napadeného ustanovení. Prvním kritériem tohoto testu je způsobilost 

napadeného ustanovení dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana práva na 

projednání věci v přiměřené lhůtě. Předmětné ustanovení dle Ústavního soudu skutečně 

chrání účastníky řízení před průtahy vzniklými v důsledku nesprávného postupu soudu 

                                                 
151  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 Co 349/2008 ze dne 23.02.2009, s. 10. 
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prvního stupně, neboť řeší situace, kdy soudce, jemuž byla věc přidělena, není schopen 

zakončit řízení zákonným způsobem. Lze souhlasit, že kárné řízení s příslušným 

soudcem by dostatečně pružně neřešilo problém účastníků řízení a ani případné kárné 

potrestání soudce by nemuselo zajistit zdárný průběh řízení. Je ale otázkou, zda změna 

v osobě soudce naopak řízení neprodlouží, neboť nový soudce bude potřebovat čas 

k tomu, aby se s přiděleným případem seznámil. Touto otázkou se však Ústavní soud 

nijak nezabýval, a to i přesto, že na ni stěžovatelka ve svém návrhu poukázala. Jelikož 

dle názoru Ústavního soudu vyhovuje napadené ustanovení i kritériu potřebnosti 

(použití pouze těch prostředků, jež jsou ve vztahu k dotčeným právům nejšetrnější) a 

kritériu přiměřenosti v užším smyslu (újma na základním právu nesmí být nepřiměřená 

ve vztahu k zamýšlenému cíli), posoudil napadené ustanovení za souladné s ústavním 

pořádkem. Ani z těchto hledisek mě Ústavní soud dostatečně nepřesvědčil o potřebnosti 

sporného ustanovení. Nenapadá mě použití méně šetrného prostředku ve vztahu 

k dotčenému  právu na zákonného soudce, než jakým je změna zákonného soudce hned 

po jeho prvním rozhodnutí ve věci. Co se týče otázky přiměřenosti k zamýšlenému cíli, 

tak zde je zřejmě nutné posoudit závažnost problému, jež má být daným ustanovením 

odstraněn, a jeho příčiny. Průtahy v řízení před soudy jsou jistě jedním z nejpalčivějších 

právních (a společenských) problémů současnosti. Jsou způsobeny mnoha faktory, na 

kterých nesou vinu i různé subjekty. Nemyslím si, že vyřešení tohoto problému 

napomůže aplikace diskutovaného ustanovení. Dle mého názoru zcela dostatečně tuto 

úlohu plní možnost odebrání věci soudce pro nedodržení závazného právního názoru, 

které je z důvodu nebezpečí „bludného kruhu“ nepochybně opodstatněné. Problémy 

vidím spíše obecně v neefektivní práci soudů, ale také v jejich přehlcenosti. Ty je však 

nutno řešit jinými prostředky než omezováním ústavou zaručených práv. Ústavní soud 

tedy ponechal napadené ustanovení v platnosti, přičemž upozornil na to, že toto 

ustanovení klade značné nároky na aplikující orgán, který musí k jeho užití přistupovat 

zodpovědně a interpretovat jej v přímé návaznosti na čl. 4 odst. 4 Listiny. 

Dále se Ústavní soud zabýval tím, zda si Vrchní soud vykládal svou kompetenci 

restriktivně a aplikoval ustanovení § 221 odst. 2 OSŘ způsobem šetřícím v maximální 

možné míře ústavně zaručené právo účastníků na zákonného soudce. Z nutnosti 

restriktivního výkladu této kompetence vyplývá, že vždy půjde „[…] o mimořádný krok 

odůvodněný vysokou pravděpodobností, že v případě ponechání věci současnému 
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soudci tento nebude schopen ukončit řízení způsobem, jenž by mohl odvolací soud 

aprobovat. V případě pochybností by se soud vždy měl přiklonit k ústavně garantované 

stabilitě obsazení soudu, a to zejména jedná-li se o přezkum prvního ve věci vydaného 

rozsudku, kdy ještě nebylo soudu prvního stupně poskytnuto vodítko […].“ Ústavní soud 

došel k závěru, že Vrchní soud dostatečně nezdůvodnil své rozhodnutí o odnětí věci, 

neboť pouze vypočítal vady, jichž se měl Krajský soud dopustit, aniž by uvedl „[…] 

důvody, z nichž je odvozena obava, že další řízení před týmž soudcem nebude splňovat 

parametry spravedlivého procesu“. 

Ústavní soud ponechává výklad pojmu „závažné vady“ na obecných soudech a 

pouze konstatuje, že se jedná o „[…] vady zcela zásadní a zjevné a že i tento pojem je 

nutné vykládat restriktivně a šetřit v maximální možné míře ústavně zaručená práva 

účastníků řízení“. Bohužel neuvádí žádný příklad takovýchto závažných vad, což mě 

jen utvrzuje v přesvědčení, že je toto ustanovení nejen nadbytečné, ale i ústavně 

konformně neaplikovatelné.  

Kauza byla tedy vrácena Krajskému soudu v Praze, a to zákonnému soudci, 

který o věci původně rozhodoval. Toto rozhodnutí považuji nepochybně za správné a 

lze v něm spatřovat určitou naději, že respekt k základním právům má v české právní 

kultuře přeci jen své místo. Při prvním jednání, které před Krajským soudem probíhalo, 

podali dva z žalobců námitku podjatosti na základě toho, že soudce Krajského soudu 

své původní rozhodnutí pro média okomentoval, čímž se údajně sám vyřadil z dalšího 

projednávání věci. Je však myslím zcela namístě, aby (zvlášť jde-li o případ, ve kterém 

se „propírá“ důvěryhodnost české justice) soudce své vlastní rozhodnutí vysvětlil 

médiím, pokud, jak podotýká KÜHN, „[…] nepřekročí limity toho, co jako soudce říci 

může“.152 Vrchní soud zřejmě správně námitce podjatosti nevyhověl153 a věc opět vrátil 

k projednání Krajskému soudu. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce ústavní stížnost, 

o které bude Ústavní soud v dohledné době rozhodovat.

                                                 
152  KÜHN, Z. Nejnovější rozhodnutí v případu „Justiční mafie“. Jiné právo. 25.10.2009. [online] 
153  Rozhodnutí bohužel není veřejně dostupné a nemohu tedy podrobně analyzovat důvody, které 
Vrchní soud k zamítnutí námitky podjatosti vedly. 
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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 
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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.154 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.155 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 […].“156 

 Zakotvením principu zákonného soudce v ústavním řádu ovšem ve skutečnosti 

ústavodárce připouští, že ne všichni soudci jsou nezávislí a nestranní. Vždyť pokud by  
                                                 
154  Velice podnětná debata proběhla na toto téma  mezi předsedou Ústavního soudu Pavlem 
Rychetským, předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, ministryní spravedlnosti Danielou 
Kovářovou a nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou v pořadu České televize Otázky Václava 
Moravce dne 16.5.2010. [online] 
155

  „Zásada, že  "nikdo nesmí být  odňat svému zákonnému  soudci", byla nezřídka porušována v  
období komunistické diktatury v letech 1948 - 1989.  Často docházelo k tomu, zejména v  50. letech, že se 
trestní a někdy i  občanskoprávní věci odnímaly příslušnému soudci a byly  přidělovány  soudci  
stoprocentně  spolehlivému  či soudci oportunistickému a  povolnému. Soudní praxe  i v 70.  a 80. letech 
zná případy,  kdy předsedové soudů  atrahovali trestní či  civilní věci politické  povahy  v  rozporu  se  
stanoveným rozvrhem práce (např.  některé  spory  týkající  se  chartistů).“ Nález I. ÚS 2/93 ze dne 
7.7.1994. 
156  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 956/09 ze dne 22.10.2009. 
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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 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.
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Seznam zkratek 

BVerfGG – Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BGBl. I S. 1473), zákon o Spolkovém 

ústavním soudu 

GG – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (BGBl. S. 1), Ústava Spolkové 

republiky Německo 

GVG – Gerichtsverfassungsgesetz (BGBl. I S. 1077), „ústava soudů“ 

Listina – Listina základních práv a svobod přijata Federálním shromážděním ČSFR dne 

8.2.1991, republikována usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. 

OSN – Organizace spojených národů 

OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

StPO – Strafprozessordnung (BGBl. I S. 1074, 1319), trestní řád 

Úmluva – Úmluva o lidských právech a základních svobodách ve znění protokolů č. 3, 

5, 8 a 11 vyhlášena Radou Evropy v Římě dne 4.11.1950 

Ústava – ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky 

Ústavní soud – Ústavní soud České republiky 

ZPO – Zivilprozessordnung (BGBl. I S. 3202), občanský soudní řád 

ZSS – zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

ZÚS – zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
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Resumé - Die Verfassungsbeschwerde und der Zivilprocess 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem letzten Rechtsmittel, das die 

tschechische Rechtsordnung dem Volk zum Grundrechtschutz anbietet – der 

Verfassungsbeschwerde. 

Der erste Teil der Arbeit analysiert dieses Rechtsinstitut, d.h. sie beschreibt, von 

wem, wann und wie die Verfassungsbeschwerde erhoben werden kann; wer, wann und 

wie darüber entscheiden kann und inwieweit diese Entscheidungen für Beteiligte sowie 

für andere Staatsorgane verbindlich sind. In der Arbeit wird die Bedeutung der 

Grundrechte betont. 

Im zweiten Teil widmet sich der Autor den Rechten, die sich auf den 

Zivilprozess beziehen. Dazu zählen u.a. das Recht auf rechtliches Gehör, das Recht auf 

effektiven Rechtsschutz, das Recht auf ein faires Verfahren usw. Unter der Perspektive 

des Rechtsvergleichs mit deutschem Recht wird ein Nachdruck auf das Recht auf den 

gesetzlichen Richter gelegt. Mit Hilfe der Rechtsprechung wird erklärt, welche 

Bedeutung diese Rechtsnorm hat, welche Ausnahmen dieses Rechtes gelten und ob 

diese Ausnahmen gerechtfertigt sind. Durch Musterfälle der Rechtspraxis weist der 

Autor auf die häufigsten Fehler hin, die die Richter auf der einen Seite und 

Prozessbeteiligte auf der anderen Seite machen.  

Das Recht auf den gesetzlichen Richter ist auch im Hinblick auf einen durch die 

Medien bekannten Rechtsfall „Justizmafia“ durch den Autor ausgewählt worden. Der 

dritte Teil widmet sich diesem Gerichtsverfahren, in dem das Recht auf den 

gesetzlichen Richter häufig diskutiert worden ist. 

Die größten Probleme sieht der Autor in der Kollision der Grundrechte. In 

solchen Situationen ist zu entscheiden, welches Grundrecht im konkreten Fall wichtiger 

ist. Das Recht auf den gesetzlichen Richter wird oft zugunsten des Rechts auf ein 

schnelles Verfahren beschränkt. Ein langdauerndes Verfahren ist tatsächlich ein großes 

Problem in der Rechtsprechung. Nach der Meinung des Autors liegt die Lösung nicht in 

Beschränkungen anderer Rechte, so wie die Gesetzgeber und die Gerichte es noch 

immer tun, sondern in einer Vereinfachung des Gerichtssystems und –verfahrens durch 

einen Erlass von Prozessordnungen.
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