
Závěr 

Zásada spravedlivého procesu ve smyslu Úmluvy se vztahuje nejen na řízení trestní, 

civilní, ale též řízení přestupkové, daňové (je-li ukládána pokuta, která má trestněprávní 

charakter) nebo exekuční. Výjimkou nejsou ani některá disciplinární řízení.  

V souvislosti s trestním právem má nepochybný význam při garantování procesních práv 

zejména před národními správními orgány, před orgány činnými v trestním řízení, před soudy 

ústavními. Nejvyšší autoritou, která posuzuje soulad konkrétního rozhodnutí národního 

orgánu s Úmluvou, je Soud. Ve svých rozsudcích v zásadě pouze vyslovuje, zda Úmluva byla 

porušena či nikoli. Zároveň může rozhodnout o přiznání spravedlivého zadostiučinění ve 

prospěch stěžovatele. Přesto však, jak ukazuje judikatura Soud z posledních let, ukládá 

v některých případech i opatření směřující k přijetí konkrétního opatření. 

 „Judikatura Soudu představuje pro české soudy a státní moc obecně autoritativní výklad 

ustanovení Úmluvy. Ač se nejedná o závaznost judikatury v pravém smyslu slova, české 

orgány jsou povinny výklad stanovený orgány Úmluvy při vnitrostátní aplikaci jejích 

ustanovení respektovat. Respektovat však neznamená povinnost následovat vždy, a již vůbec 

ne následovat mechanicky: judikaturu Soudu může český soud odlišit, či zdůvodnit, proč není 

výklad podaný Soudem pro daný případ akceptovatelný. Nemůže však existující a známou 

judikaturu Soudu ignorovat.“1  

Judikatura Soudu se těší vysoké autoritě též mimo hranice smluvních stran Úmluvy.  

Jeho rozsudky nachází své místo i v rozsudcích ESD, pokud rozhoduje otázku týkající se 

lidských práv, kterou Soud již řešil. ESD uznává Soud jako soud, který řeší otázku lidských 

práv ex professo, tedy i otázku spravedlivého procesu. V současné době nevím o rozsudku 

ESD, který by se vyslovil proti rozsudku Soudu ve některé zásadní věcné otázce.  

V judikatuře Soudu lze najít jak prvky konzervativní, spočívající v opakovaném 

odkazování na své dřívější rozsudky či rozhodnutí Komise, tak prvky dynamické. Posledně 

jmenovaný prvek je typický pro judikaturu obecně. Nelze si však nevšimnout ani přístupu 

kombinovaného, kdy Soud částečně odkáže na svou dřívější judikaturu, nicméně ji ve světle 

lehce změněného skutkového stavu doplní o nový výklad. 

Podobně jako v rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR se lze v judikatuře Soudu setkat 

s odlišnými nebo konkurujícími stanovisky jednotlivých soudců Soudu. Odlišné stanovisko 

                                                 
1 KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R.: Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty 

práce s judikaturou. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2006, str. 91. 



pak může být někdy právní teorií lépe přijato. Příkladem je Repíkům názor ke vztahu práva 

neobviňovat sebe samého a práva mlčet.   

Soud při interpretaci Úmluvy používá standardní i nadstandardní metody výkladu. 

V souvislosti s nadstandardní metodami zaujímá výsadní místo výklad teleologický. 

V některých případech se Soud obrací k Preambuli Úmluvy. Teleologickým výkladem (, ale 

rovněž za použití výkladu systematického co by metody standardní), vyvodil Soud některá 

práva, která nejsou v Úmluvě, popř. v jejích Protokolech výslovně uvedena. Vedle 

doslovného výkladu je extenzivní výklad komplexu práv čl. 6 Úmluvy nepopiratelný. 

Komparativní prvky lze nalézt v rozsudku Soudu Allan v. Spojené království, který je 

nezvyklý svým inspirativním zdrojem. Stala se jím Charta práv a svobod Kanady a judikatura 

Nejvyššího soudu Kanady. 

Při výkladu Úmluvy se v rozsudcích Soudu často objevuje formulace „garance práv 

skutečných a efektivních“, která je prevencí před dožadováním se práv teoretických či 

iluzorních. 

Charakteristickým rysem rozsudků Soudu je přítomnost autonomních pojmů ve smyslu 

Úmluvy, které nemusí vždy dokonale korespondovat s pojmy používanými národním 

zákonodárcem. Příkladem může být pojem „soud“, „zákon“ nebo „svědek“.  

Dalším charakteristickým rysem judikatury Soudu, je koncepce „spravedlnosti řízení jako 

celku“, které jsem věnoval samostatnou kapitolu. Trestní řízení na národní úrovni může být 

poznamenáno procesními vadami, které znamenají porušení Úmluvy. Soud však hodnotí, zda 

taková dílčí vada mohla pro stěžovatele v konečném důsledku znamenat nezákonné 

rozhodnutí a upření práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy. V této souvislosti 

bere Soud v úvahu možnost, zda tato vada mohla být napravena např. při využití opravných 

prostředků na základě národní právní úpravy.  

Specifikem vazby Úmluva – národní právní úprava – judikatura Soudu je skutečnost, že 

shromažďování, provádění a hodnocení důkazů je zásadně otázkou vnitrostátní. Podobně je 

tomu v případě zajištění práva na opravný prostředek podle čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě.  

Vedle této specifičnosti ve vztahu k Úmluvě v rámci zajišťování práva na spravedlivý proces, 

je imanentní, že zejména v těchto otázkách nachází koncepce spravedlivého řízení jako celku 

své výborné uplatnění. 

V souvislosti s délkou řízení před národními soudy lze konstatovat, že Úmluva ani 

judikatura Soudu výslovně neuvádí pevnou časovou periodu v níž musí být o konkrétní věci 

rozhodnuto, a pokud tak není, že dojde k překročení přiměřené lhůty ve smyslu čl. 6 Úmluvy. 



Přiměřenost délky řízení Soud posuzuje podle okolností konkrétního případu. Premisami 

pro takové posouzení, resp. rozhodnutí je zejména složitost věci, chování stěžovatele a postup 

příslušných orgánů a význam sporu pro dotyčnou osobu. 

Jednotlivé stížnosti na porušení čl. 6 Úmluvy Soud posuzuje podle konkrétních okolnosti 

případu. Jeho závěry, kromě výroku po porušení či neporušení Úmluvy, někdy přímo ukazují 

na skutečnost, že Úmluva a národní právní úprava se dokonale nepřekrývají.  

Národní orgány veřejné moci musí při aplikaci Úmluvy v trestních věcech využívat tzv. 

pravidla přednosti nejpříznivější normy podle čl. 53 Úmluvy. Toto pravidlo obsahující i jiné 

mezinárodní smlouvy. V konkrétním případě to může být zákon, kombinované použití 

Úmluvy (nebo jiné mezinárodní smlouvy) a zákona, kombinované použití Úmluvy a jiné 

mezinárodní smlouvy, popř. jiné vhodné kombinace. 

Na základě rozsudku Soudu a národní právní úpravy může Ústavní soud ČR učinit tyto 

procesní úkony. Podle č. 87 odst. 1 písm. i) může rozhodnout o opatřeních nezbytných 

k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné, pokud je nelze 

provést jinak. Zákon o Ústavním soudu poskytuje Ústavnímu soudu ČR pravomoc zrušit 

právní předpis nebo jeho část za podmínek uvedených v § 118 tohoto zákona a dále 

rozhodnout o návrhu na obnovu řízení před Ústavním soudem v trestní věci, jestliže následky 

porušení lidského práva nebo základní svobody ještě trvají a nebyly napraveny (§ 119 až 119b 

cit. zákona). Využití těchto ustanovení může znamenat pro stěžovatele v konečném důsledku 

rozhodnutí, které bude v jeho prospěch kvalitativně měnit rozhodnutí původní.  

  

 


