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Úvod

Předmětem mé diplomové práce je téma „ Právo na spravedlivý proces“. Budu k 

němu přistupovat jako k právnímu institutu a popisovat jeho obsah, ale také 

jako filozoficko - morálnímu principu, který by, dle mého názoru, měl prostupovat 

celým soudním řízením.                            

K napsání této práce mne, mimo jiné, přivedla osobní zkušenost účastníka 

civilního soudního řízení. Na základě této zkušenosti jsem si začal klást otázku, zda je 

právo na spravedlivý proces reálně zajištěno každému a jedná se opravdu o funkční 

princip, prostupující každodenním fungováním justice, či je toto právo pouze 

teoretickým konceptem, víceméně formálně, uplatňovaným v soudním procesu. Co 

nejobjektivnější porovnání konceptu spravedlivého procesu s reálným stavem ochrany 

tohoto práva v dnešním soudním řízení bude také jedním z hlavních cílů této práce. 

Budu nejen srovnávat vizi s realitou a zjišťovat jejich vzdálenost, ale pokusím se také 

navrhnout možnosti jejich sblížení. Vzhledem k rozsahu diplomové práce a také s cílem 

vyhnout se možné přílišné obsahové rozkročenosti budu takto právo na spravedlivý 

proces vztahovat k civilnímu řízení spornému – části nalézací.                                                                                                    

V první části práce uvedu stručné teoretické popsání materiálních i formálních 

pramenů práva na spravedlivý proces, jak z pohledu českého tak evropského. Ve druhé 

části předložím přehled publikovaných prací, zabývajících se tímto tématem v České 

republice a ve třetí části se pak pokusím teoreticky rozpracovat dílčí principy tohoto 

práva. Pro přehlednost budou kapitoly věnované jednotlivým dílčím principům členěny 

na tři části a to - teoretický obsah, projev principu v judikatuře Ústavního soudu a 

Evropského soudu pro lidská práva a závěrem každého oddílu se pokusím o posouzení 

toho, zda dnešní procesní pravidla v České republice vyhovují právě popsanému 

principu a zaměřím se na problematiku jeho funkčního zajištění. Na závěr své práce 

uvedu návrhy de lege ferenda, které vyplynuly ze zjištěných nedostatků. 

Nedělám si naděje, že bych mohl v této práci komplexně popsat všechny 

problémové oblasti civilního procesu z pohledu práva na spravedlivý proces, ale 

myslím, že pokus o objektivní posouzení tohoto vztahu by mohl přinést nové poznatky 

do této oblasti a možná i přispět k debatě o směřování vývoje procesních pravidel. 
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V mé práci se budu snažit nejen popisovat zjištěné nedostatky, ale také hledat 

možná východiska a řešení, která by odpovídala kritériím práva na spravedlivý proces. 

Využiji k tomu metody studia dokumentů, statistického zpracování dat, pozorování 

soudních jednání a logické metody indukce, dedukce a komparaci.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mne podporovali po dobu psaní této práce, ale 

i celého studia. Zvláště pak děkuji doc. JUDr. Janě Reschové CSc., vedoucí mé 

diplomové práce, která mi pomáhala nejen s řešením konkrétní problematiky, ale 

přinášela také řadu inspirativních návrhů.
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1. Prameny práva na spravedlivý proces
     

1.2. Materiální prameny - spravedlnost

V komentáři k římským digestům se říká „Právo ( jus) pochází od spravedlnosti 

( justitia) jako od své matky, spravedlnost tedy byla dřív než právo.“ 1

O pojmu spravedlnosti bylo naspáno již mnoho a jistě mnoho napsáno ještě 

bude. Pokus o definici tohoto pojmu provedli různí myslitelé. Pro účely této práce se 

jeví být nejpřehlednější a nejucelenější shrnutí těchto teorií, které podává Knapp: 

„Vymezení pojmu spravedlnosti komplikuje fakt, že se tento pojem používá ve více 

významech. Spravedlnost můžeme rozlišit například na mravní, historickou, sociální a 

právní.

V definicích spravedlnosti je odedávna téměř vždy tak či onak implikován 

pojem rovnosti. Svědectvím toho je i římská definice práva jakožto ars boni et aequi, tj. 

umění rozpoznat „dobré a rovné“ a latinské slovo aequitas, které znamená zároveň 

rovnost i spravedlnost. Zároveň ovšem chápání spravedlnosti jako rovnosti vyvolává 

kritiku, kterou lze vyjádřit slovy R. v. Jheringy, že „rovnost může být i rovností bídy“, 

to znamená, že spravedlnost v právu může být sama výrazem nespravedlnosti sociální a 

popř. i, jak o tom ještě bude řeč, obranou sociální nespravedlnosti. I v tomto smyslu lze 

tedy vykládat Ciceronův aforismus: summum ius summa iniuria, vyjadřující, že 

nejdokonalejší právo může zplodit nejvyšší bezpráví.

Nejstarší z dnes ještě zajímavých koncepcí spravedlnosti je koncepce 

Aristotelova (Etika Nikomachova). I v jejím základě je rovnost chápaná ovšem dvojím 

způsobem: jednou jako rovnovážnost, tj. koneckonců jako respektování daného 

pokojného stavu, a jednou jako rovnost rozdělování. Podle toho pak Aristoteles 

rozeznává spravedlnost diortotickou a distributivní.

Diortotická spravedlnost spočívá, zjednodušeně vyjádřeno v tom, že ten, kdo 

bezprávně poruší pokojný stav ve vztahu k jinému, má jej obnovit. Základním 

principem diortotické spravedlnosti tedy je restituce in integrum, resp. ekvivalentní 

                                                          
1

Glosa k 1,1 pr. D. 1,1- Cit. podle G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, s. 34. In SOKOL, Jan. Etika a 
Život: pokus o praktickou filosofii. Praha : Vyšehrad, 2010. s 83.
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náhrada. Příkladem této spravedlnosti je povinnost nahradit škodu. 

Distributivní spravedlnost, která se uplatňuje tehdy, jestliže se něco rozděluje, 

vyžaduje, aby se rozdělovalo pro všechny podle stejného měřítka. Není tedy 

nespravedlivé, dostane-li při rozdělování jeden víc než druhý, ale bylo by 

nespravedlivé, kdyby bylo rozděleno podle různého měřítka, tj. kdyby někdo byl při 

rozdělování diskriminován nebo privilegován. Distributivní prvek spravedlnosti byl 

v základu pojetí spravedlnosti v římském právu, kde byla vyjádřena zásadou „suum 

cuique tribuere“ (každému co je jeho) a v obdobném podobenství Nového zákona, 

podle něhož je třeba dát císaři co je císařovo, a co je božího, bohu. 

Jednu z nejznámějších definic spravedlnosti současné literatury podává H. L. A. 

Hart, jenž rovnost tvořící spravedlnost spatřuje v stejnosti rozhodování. Zásadou 

spravedlnosti je tedy: „treat like cases alike and different cases differently“ (posuzuj 

stejné případy stejně a rozdílné rozdílně).

Neméně známé vymezení pojmu spravedlnosti uvádí americký filozof John 

Rawls. Ten ji spatřuje ve dvou principech. První je vyjádřen požadavkem, aby každý 

měl stejné právo na co nejširší svobodu slučitelnou se stejnou svobodou všech. Druhý je 

pak, takříkajíc, rubem prvního: nerovnost je svévolná, ledaže by bylo možno očekávat, 

že bude působit ku prospěchu každého a za předpokladu, že … její dosažení je přístupné 

všem. 

Ve všech těchto koncepcích spravedlnosti je ovšem implikována zmíněná 

možnost sociální nespravedlnosti. Zejména to platí o distributivní spravedlnosti 

Aristotelově. Ukládá-li se, aby každému bylo vráceno, co mu patří, není tím řečeno nic 

o tom, že toho spravedlivě nabyl. Tím eventuálně může dojít k zdánlivému paradoxu, že 

právní spravedlnost postuluje i zachování stavu sociálně nespravedlivého. Antinomie 

Hartovy koncepce spravedlnosti je ve své podstatě Jheringovou antinomií „rovnosti 

bídy“. Jde ovšem o paradoxy, resp. antinomie zdánlivé, které odpadnou, rozliší-li se 

spravedlnost ve smyslu právním a spravedlnost ve smyslu jiném, zejména sociálním tzn. 

opustí-li se obecný, všeobsáhlý pojem spravedlnosti. 

Z hlediska právního pak, zdá se, dosud nebylo překonáno Aristotelovo pojetí 

spravedlnosti diortotické a distributivní, které sice při podrobnějším zkoumání vyvolává 

různé nevyřešené otázky, ale je i pro současné sociální vztahy přijatelné.“ 2

                                                          
2

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995. s. 86 – 88.
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Komentář:

Přestože je pojem spravedlnosti, jak vidno výše, těžko obecně definovatelný, 

neboť, jako každá nehmotná věc, kterou se člověk snaží popsat, podléhá jeho 

jedinečnému subjektivnímu vnímání, pokusím se ho zde definovat také ze svého 

pohledu. 

V prvé řadě vycházím z toho, že se jedná o hodnotu duchovní, univerzální a 

hmotně nevyjádřitelnou, ale přitom vztahující se k člověku, jím vnímanou a 

popisovanou. 

První co mohu jako člověk, který tuto hodnotu prožívá a představuje si ji, 

konstatovat, je zřejmá podobnost pocitu nespravedlnosti a pocitu ohrožení. Mohu se zde 

tedy přidržet alespoň mírně objektivního měřítka a vycházet z toho, že ohrožení a 

nespravedlnost jsou vnitřně, sice různě intenzivně, přesto podobně prožívána. Jako 

reakce na ohrožení se pak aktivuje pud sebezáchovy. Zde najdeme rovněž podobnost 

s přirozenou reakcí na nespravedlnost či ohrožení spravedlnosti, kterou je snaha o její 

ochranu či obnovení, stejná jako je snaha o ochranu života v případě pudu sebezáchovy. 

Můžeme tedy konstatovat podobnost těchto schémat, jak ve vnitřním prožívání, tak ve 

vnějším projevu. Jediný rozdíl je ten, že v případě nespravedlnosti člověk nechrání život 

v jeho biologické, základní podobě, ale chrání také to, co s ním souvisí a jeho 

podmínky, dalo by se říci, život v širším smyslu.

Člověk ve svém vývoji a zvláště pak v posledních několika tisíci letech své 

existence stále méně využívá pudu sebezáchovy v jeho biologické podobě, jelikož 

ohrožení, která k jeho aktivaci dříve vedla, se z života vytrácejí. Současně se rozšiřuje 

vnímání pojmu „život“, které zahrnuje i jeho podmínky a vše co s ním souvisí. Na 

základě těchto sociálních jevů lze označit potřebu nápravy nespravedlnosti a její 

prožívání jako evolučně vyvinutý vzorec, vycházející z pudu sebezáchovy a 

spravedlnost, jako hodnotu, která chrání život v širším smyslu a určuje přirozenou 

hranici mezi dvěma subjekty. Tato hranice je však pouze ideální konstantou, 

pomyslným rovnovážným těžištěm. Spravedlnost, jako hodnota, je v tomto schématu 

myšleným ideálem, který je vyjádřením určitého vztahu ( akce - reakce) v čase. Díky 
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tomu může určitá moc přispívat k jejímu naplňování, v případě usnadnění onoho 

procesu - porušení rovnováhy a její náprava.

Můžeme tedy konstatovat, že pokud je naším cílem spravedlivý proces, je jím 

proces, který co možná nejvíce přispěje k urychlení onoho přirozeného vztahu akce 

(porušení práva) – reakce (náprava).

Na závěr tedy mohu spravedlnost definovat, jako stav vztahu dvou subjektů, 

který zaručuje přirozenou existenci oběma současně, nebo také jako dodržování ideální 

hranice mezi subjekty, která je v souladu s jejich přirozenou existencí.

Překročení této hranice s respektem ke svobodné vůli druhého a s cílem 

podpořit jeho existenci pak můžeme označit dobrem a naopak překročení této hranice 

bez respektu ke svobodné vůli a přirozené existenci druhého subjektu zlem. 

Po důkladnějším prozkoumání těchto mých závěrů však musím dodat, že ve 

svém důsledku obecně odpovídá tato definice spravedlnosti spíše východní, zejména 

budhistické tradici, která považuje život všech tvorů za posvátný na základě karmického 

koloběhu reinkarnací a tak například i svévolný zásah do života mouchy je 

nespravedlivý. V západní tradici chápání života a spravedlnosti je tedy třeba pojem 

subjekt podmínit ještě sebeuvědoměním a svobodnou vůlí a chápat ho tedy jako 

člověka. Tyto podmínky jsou pak již bezezbytku nutnou součástí definice dobra a zla. 

1.2. Formální prameny

1.2.1. Evropské prameny

1.2.1.1. Rada Evropy 

Právo na spravedlivý proces v civilním řízení je v evropském kontextu primárně 

zakotveno v článku šest Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 

jen „Úmluva“), která byla přijata v Římě 4. listopadu 1950 a po příslušných ratifikacích 

nabyla účinnosti 3. září 1953. Jedná se o mezinárodní smlouvu, která byla sepsána na 

půdě Rady Evropy. Z původních dvanácti signatářských států se jejich počet rozrostl 

na dnešních čtyřicet sedm a nyní je dokonce přistoupení k Radě Evropy podmíněno 

přistoupením k Úmluvě. Česká a Slovenská federativní republika přistoupila k Úmluvě 

v roce 1991 a formálně ji ratifikovala 18. března 1992. 
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Největším přínosem Úmluvy je propracovaný kontrolní mechanismus 

dodržování, jí zaručených, práv, přičemž kromě možnosti stížností států mezi sebou, 

přinesla i možnost jednotlivce obrátit se přímo na soudní orgán. 

Úmluva je tvořena základním textem, ke kterému bylo postupně připojeno 

čtrnáct dodatkových protokolů. Formálně se člení na preambuli, článek I. a tři hlavy. 

V hlavě I., nazvané „Práva a svobody“, nalezneme ve čtrnácti článcích 

zakotvena jednotlivá práva a konkrétně v článku 6 nazvaném „ Právo na spravedlivý 

proces“ pak základní atributy práva na spravedlivý proces. Článek 15 obsahuje tzv. 

derogační klauzuli, která stanovuje možnost, v případě války nebo jakéhokoli jiného 

veřejného ohrožení státní existence, zříci se povinnosti dodržování závazků plynoucích 

z Úmluvy ze strany státu (s výjimkou práv dle článků 2, 3 a 4 odst. 1 a článku 7). 

Hlava II. nese název „Evropský soud pro lidská práva“ a zabývá se organizací 

soudu a jeho řízením. 

Hlava III. obsahuje závěrečná ustanovení a v článku 53 stanovuje subsidiární 

charakter Úmluvy tak, že její ustanovení nebrání dodržování vyšších standardů práv 

zaručených na vnitrostátní úrovni. Dalším projevem subsidiarity je rovněž článek 35, 

odst. 1, dle kterého je jedním s kritérií přijetí stížnosti vyčerpání všech vnitrostátních 

opravných prostředků. 

Ustanovení Úmluvy mají ve vztahu k českému právnímu řádu povahu 

ustanovení mezinárodní smlouvy a posuzují se tedy podle článku 10 Ústavy, tzn., že 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva. Tato pravidla jsou tedy přímo aplikovatelná na soudní řízení a v případě 

rozporu mají přednost před zákonem.

Jedním z hlavních principiálních přínosů celé Úmluvy ve vztahu k evropskému 

systému ochrany lidských práv se stal princip vlády práva, který je nezbytným 

předpokladem realizace spravedlnosti řízení. Pojem vlády práva je u nás interpretován 

také jako právní stát. 3

                                                          
3

KLÍMA, Karel a kol. Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2009. s. 509.
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Pojem práva na spravedlivý proces je přímo obsažen v názvu článku 6 Úmluvy a 

civilního procesu se pak konkrétně týká jeho první odstavec: 

Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v 

přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 

zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o 

oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být 

vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého 

nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní 

bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých 

nebo ochrana soukromého života účastníků, anebo v rozsahu považovaném 

soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost 

řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 

S článkem 6 úzce souvisí článek 13, který stanovuje právo na účinné opravné 

prostředky:

Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, 

musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se 

porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

Relevantní je také článek 14, který stanoví:

Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez 

diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, 

jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, 

příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Mezinárodním orgánem vytvořeným k ochraně práv plynoucích z Úmluvy je 

Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Evropský soud“) sídlící ve Štrasburku a 
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založený v roce 1958. 

Dnešní podobu získal přijetím dodatkového protokolu č. 11, který vešel 

v platnost 1. listopadu 1998. Před tímto datem byla soudní pravomoc víceméně 

rozdělena mezi tři instituce: Evropskou komisi pro lidská práva (dále jen „Komise“), 

Evropský soud pro lidská práva a Výbor ministrů. To vše bylo doplněno o Generálního 

tajemníka Rady Evropy, který přijímal stížnosti a měl určitou vyšetřovací pravomoc a 

tak bylo řízení poměrně komplikovaným procesem. Další zvláštností oproti dnešnímu 

systému byla fakultativnost ustanovení o individuální stížnosti a o jurisdikci soudu. 

Podmínkou z hlediska možnosti podání stížnosti jednotlivce ke Komisi bylo odevzdání 

zvláštního prohlášení příslušného státu o podřízení se článku 25, který tento postup 

umožňoval. Podmínkou z hlediska jurisdikce soudu, aby mohlo řízení, které bylo 

zahájeno před Komisí pokračovat před soudem, bylo podané prohlášení o přijetí 

obligatorní jurisdikce Evropského soudu ze strany příslušného státu.

Dnešní podobu této instituce lze charakterizovat jako jednodušší, neboť 

rozhodovací pravomoc zůstala pouze Evropskému soudu, který má obligatorní 

jurisdikcí. Systém má plně judiciální povahu a je otevřený – každý jednotlivec, skupina 

jednotlivců nebo právnická osoba odlišná od státu se může se svou stížností obrátit na 

Evropský soud při zachování možnosti podání stížnosti i pro členské státy. Jedná se o 

soud stálý, kdy soudci jsou zaměstnáni na plný úvazek, zatímco dříve vykonávali svou 

funkci pouze na úvazek částečný. 

K tomuto mezinárodnímu soudu může tedy podat stížnost každý, kdo tvrdí, že 

byla porušena jeho práva, zaručená Úmluvou a to ze strany státu, který je jejím 

signatářem. Stížnost je koncipována jako, co nejméně formalizovaný, prostředek určený 

k ochraně práv zaručených Úmluvou, přičemž je pro její přijetí třeba, aby stěžovatel 

splnil dvě podmínky: 1) vyčerpal všechny opravné vnitrostátní prostředky a zároveň 2) 

podal stížnost do šesti měsíců od data konečného vnitrostátního rozhodnutí v dané věci. 

Ke každé stížnosti je nejprve přidělen soudce zpravodaj, který stížnost 

předběžně přezkoumá a v případě, že jí shledá nepřijatelnou, rozhodne o jejím 

postoupení tříčlennému výboru, který jí může jednomyslně, jako zcela zjevně 

nepřijatelnou, zamítnout. V opačném případě je stížnost přezkoumávána sedmičlenným 

senátem. Senát se nejprve zabývá přijatelností, o čemž zpravidla vydá samostatné 

rozhodnutí. V případě, že nerozhodne o její nepřijatelnosti, věnuje se senát zjištění 
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skutkového stavu a snaží se o smír mezi stranami. Jestliže je dosaženo smíru, vydá 

rozhodnutí schvalující smírné urovnání sporu, které má definitivní charakter. 

V opačném případě rozhodne ve věci samé. V tříměsíční lhůtě pak může každá ze stran 

požádat o předložení věci velkému senátu, složenému ze sedmnácti soudců. Ten žádost 

přijme, jen v případě, že věc vyvolává závažnou otázku týkající se výkladu nebo 

aplikace Úmluvy nebo jejich protokolů nebo závažnou otázku všeobecné povahy. 

V případě, že ji tedy přijme, rozhodne pak ve věci samé. Velký senát může v některých 

případech rozhodovat v první instanci, pokud je mu věc přímo předána a vyvolává 

závažnou otázku ohledně výkladu Úmluvy nebo jejich protokolů nebo byla-li by řešena 

otázka rozporu s dosavadní judikaturou soudu. Konečný rozsudek je pro strany sporu 

závazný a má účinky inter partes. Soud také může, dle stávající praxe, vydávat tzv. 

předběžná opatření a tak odložit výkon vnitrostátního rozhodnutí, který by mohl mít pro 

stěžovatele nenapravitelné následky. 

Je třeba upozornit na chystanou reformu řízení před soudem, kterou obsahuje 

dodatkový protokol číslo čtrnáct, jenž však dosud nevstoupil v platnost. Má za úkol se 

vypořádat s přetížeností soudu náporem stížností. Nejdůležitější změnou je nejspíše 

zavedení rozhodování samosoudcem, který bude rozhodovat místo tříčlenného výboru o 

přijatelnosti individuální stížnosti a takové rozhodnutí bude konečné. Dále jako 

podmínku přijatelnosti zavádí požadavek, že stěžovatel musel utrpět podstatnou újmu, 

kromě případů, kdy zachování lidských práv, zaručených Úmluvou a jejími protokoly, 

vyžaduje meritorní posouzení stížnosti.4

V souvislosti se stížnostmi na porušení práva na spravedlivý proces a řízením 

před Evropským soudem je důležité upozornit na autonomní výklad Evropského soudu, 

který se v souvislosti s aplikací článku 6 odst. 1 vztahuje, mimo jiné, na pojmy 

„občanská práva a závazky“ a „spor“.  Evropský soud pod pojmem „občanská práva a 

závazky“ chápe i věci, ve kterých je řízení kvalifikováno vnitrostátním právem jako 

součást veřejného práva. Nejdůležitějším kritériem je skutečnost, zda je výsledek řízení

rozhodující pro práva a povinnosti soukromoprávního charakteru.5

Pojem „spor“ rovněž pojímá Evropský soud spíše z materiálního než formálního 

                                                          
4 ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v Evropě : srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie . Praha : Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2009. s. 14 – 64.
5 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Francesco Lombardo proti Itálii ze dne 26. 11. 
1992.
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hlediska. Za rozhodující kritérium považuje, zda jde o spor skutečný a závažný, který se 

týká jak samotné existence práva, tak rozsahu nebo podmínek jeho výkonu s ohledem 

na jeho obsahovou stránku.6 Takový výklad se zdá být s ohledem na různorodost 

jednotlivých vnitrostátních právních úprav zřejmou nutností, podmiňující funkčnost a 

srozumitelnost judikatury Evropského soudu.

Nakonec lze konstatovat, že Evropský soud tedy vykládá pojem práva na 

spravedlivý proces jako právo na přístup k soudu, tj. obrátit se na soud v civilní věci, 

spojený s garancemi zakotvenými v článku šest odst. 1. Úmluvy.7

1.2.1.2. Právo Evropské unie

Z pohledu práva Evropské unie (dále jen „EU“) se právo na spravedlivý proces 

také vyvíjelo jako součást Úmluvy, jelikož všechny státy unie byly rovněž signatáři 

Úmluvy a právo EU samotné se lidskoprávními otázkami dlouho nezabývalo. Poprvé se 

pojem lidských práv objevil v právně závazném dokumentu Evropských společenství v 

roce 1997 v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a to přímo odkazem na Úmluvu: „Unie 

je založena na zásadách svobody, demokracie, právního státu a respektování lidských 

práv a základních svobod, na principech, které jsou společné členským státům. Unie 

respektuje základní lidská práva, která zajišťuje Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod, podepsaná v Římě dne 4. listopadu 1950, a která vyplývají z 

ústavních tradic společných členským státům jako všeobecné právní zásady 

Společenství“.

Také Evropský soudní dvůr se řídil ustanoveními Úmluvy, na kterou přímo 

poprvé odkázal ve svém rozhodnutí ve věci Rutili ze dne 28. 9. 1975.  Ve svých 

rozsudcích v oblasti lidských práv se Evropský soudní dvůr odvolává, kromě ustanovení 

Úmluvy, také na obecné zásady práva Evropských společenství, které však blíže 

nevysvětluj, a do kterých řadí také společné ústavní tradice členských států.8

Momentálně je právo na spravedlivý proces součástí Listiny základních práv 

Evropské Unie (dále jen „ Listina EU“), ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném 

12. prosince 2007, která nabyla platnost současně s platností Lisabonské smlouvy, tzn. 

                                                          
6 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Le compte proti Belgii ze dne 23. 6. 1981.
7 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Golder proti Velké Británii ze dne 21. 2. 1975.
8 KOLÁČKOVÁ, Jana; ŠIMÁČKOVÁ , Kateřina. Právo na spravedlivý proces v prostoru Evropských 
společenství.Právní fórum. 2005, 2, 11, s. 421 – 430.
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1. 12. 2009. V České republice však nejspíše brzy pozbude platnosti, jelikož se 

připravuje výjimka z platnosti Listiny EU pro Českou republiku, která by měla být 

včleněna do přístupové smlouvy Chorvatské republiky k Evropské unii. 

Konkrétně je právo na spravedlivý proces upraveno v článku 47, 48, 49 a 50, 

přičemž civilního řízení se týká pouze článek 47 nazvaný „Právo na účinnou právní 

ochranu a spravedlivý proces“:

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za 

podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před 

soudem.

Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. 

Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné 

prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

1.2.2.2. Vnitrostátní prameny

V České republice je pojem práva na spravedlivý proces institutem poměrně 

novým. Počátek jeho rozšíření splývá s obdobím přistoupení České republiky 

k Úmluvě, nicméně jako ekvivalent tomuto pojmu, co se týká obsahu, je u nás 

používáno také označení „Základní procesní pravidla“, „Principy řádného fungování 

justice“ či „Právo na soudní ochranu“. 

Obsah pojmu práva na spravedlivý proces v naší zemi prošel určitým vývojem a 

to od užšího pojetí spojeného pouze s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod (dále jen „Listina“) až po širší pojetí, které obsahuje celou část pátou Listiny, 

nazvanou „Právo na soudní a jinou právní ochranu“. Jednotlivé atributy práva na 

spravedlivý proces jsou rovněž zakotveny v Ústavě České republiky (dále jen 

„Ústava“), především v Hlavě čtvrté nazvané “Moc soudní“. 
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Zřejmě nejzdařilejší definici tohoto pojmu uvádí Winterová: „Právo na 

spravedlivý proces je subjektivní právo každého jednotlivce (i skupin jednotlivců) 

vůči státu jako povinnému subjektu na poskytnutí náležité právní ochrany tomu, 

kdo se jí dovolá.“9

Nejvýraznější úlohu ve formulování práva na spravedlivý proces u nás hraje 

Ústavní soud České republiky (dále jen „Ústavní soud“). Jeho roli vystihuje Klíma 

takto: „Ústavní soud právo na spravedlivý proces označuje jako základ právního a 

demokratického státu a v jeho judikatuře zaujímá zvláštní pozornost. Rozhodování 

Ústavního soudu o právu na spravedlivý proces již několik let vytváří zcela samostatnou 

kapitolu a stalo se zásadním bodem konstrukce jeho rozhodování o Ústavních 

stížnostech. Za poměrně krátkou dobu své existence se podařilo Ústavnímu soudu 

vytvořit jednu ze zcela principiálních doktrín a to doktrínu spravedlivého procesu. 

Hlavními zdroji této doktríny se stala judikaturní činnost a dále činnost Evropského 

soudu pro lidská práva, kterou se v této oblasti nechal silně ovlivnit…. Ústavní soud 

rozšířil institut spravedlivého procesu o řadu dalších principů, které vzešly z porušení 

určitých procesních situací a práv v řízení, a které výslovně ústavně zakotveny nejsou, 

ale vycházejí ze zákonných procesních norem. Mezi tyto procesní situace a práva náleží 

právo na náležité odůvodnění, zákaz odepření spravedlnosti, extrémní nesoulad mezi 

sutkovými zjištěními a právními závěry z nich vyvozenými, opomenutý důkaz, právo na 

přezkum a překvapivá rozhodnutí …. výčet jednotlivých principů v Hlavě V. Listiny 

nelze chápat za definitivní, toto právo představuje zcela otevřený systém právních (i 

morálních) hodnot, jež mohou přispět k spravedlnosti procesu, resp. ji vytvářejí a 

zajišťují tak „ fair trial “ .“ 10

Právo na spravedlivý proces se tedy skládá z několika dílčích práv, jimiž jsou: 

právo na nezávislost a nestrannost soudů a soudců, princip zákonného soudu a 

zákonného soudce, princip rovnosti a kontradiktornosti, princip veřejnosti, princip 

ústnosti a přímosti, princip hospodárnosti. Ústavní soud navíc rozšířil tento pojem o 

další práva, která můžeme označit jako: právo na náležité odůvodnění, zákaz odepření 

                                                          
9
  WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Praha : Linde, 2008. s. 212.

10
KLÍMA, Karel a kol. Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009. s 508.
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spravedlnosti, zákaz extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními a právními 

závěry, zákaz opomenutého důkaz a zákaz překvapivých rozhodnutí. 

Vrcholným vnitrostátním orgánem ochrany práva na spravedlivý proces, jak 

vyplývá z výše uvedeného, je Ústavní soud, který vyřizuje, mimo jiné, ústavní stížnosti 

na jeho porušení.

Dle zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb., jsou ústavní stížnost oprávněni 

podat mimo jiné: fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným 

rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu 

veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním 

pořádkem. Lhůta pro její podání je 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním 

procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. 

Stížnost je nejprve přidělena soudci zpravodaji, ten věc může sám usnesením 

odmítnout, např. je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání. Pokud shledá 

návrh zjevně neopodstatněným, předloží jej k projednání v senátu. V případě, že senát 

stížnost, jako zjevně neopodstatněnou usnesením neodmítne, připraví soudce zpravodaj 

její projednání ve věci samé. Ve věci samé pak rozhodne Ústavní soud nálezem. 

Ústavní soud může také odložit vykonatelnost inkriminovaného rozhodnutí. 

Důležitým oprávněním stěžovatele je možnost, společně s ústavní stížností, podat návrh 

na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu, jejichž uplatněním nastala skutečnost, 

která je předmětem ústavní stížnosti.

Řízení před Ústavním soudem, stejně jako řízení před Evropským soudem, není 

zpoplatněno. Na rozdíl od Evropského soudu je však vyžadováno povinné zastoupení 

advokátem.

Ve vztahu k Evropskému soudu rovněž nelze opomenout tendenci, spojující 

judikaturu obou soudů, kterou je jednoznačně materiální přístup k právu.
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2. Reflexe v odborné literatuře  

Na začátku je třeba připomenout zásadní přínos Právnické fakulty UK a 

konkrétně pak prof. V. Pavlíčka k problematice lidských práv, jejíž součástí právo na 

spravedlivý proces je. Ve vydání druhého dílu komentáře k Ústavě a Ústavnímu řádu, 

nazvaném „Práva a svobody“, se v roce 1999 jako první podrobně systematicky věnoval 

této problematice. 

Dalším pramenem, se kterým se v souvislosti s právem na spravedlivý proces 

můžeme setkat, je obsah vysokoškolských učebnic ústavního práva a učebnic civilního, 

trestního a správního práva, kde se tento pojem pravidelně vyskytuje a je mu, v čím dál 

větší míře, poskytován prostor v samostatných kapitolách. Je rovněž nedílnou součástí 

publikací zaměřených na lidská práva a Úmluvu, kde jsou nejvýraznějšími autory Eva 

Hubálková, Dagmar Černá, Vladimír Zoubek a Jan Čapek.                                                                

Z pohledu vnitrostátních pramenů se tímto tématem zabývá Petr Svoboda ve své 

práci „Ústavní základy správního řízení v České republice - právo na spravedlivý proces 

v českém správním řízení“, kde o něm však pojednává především ve vztahu 

k správnímu řízení a nelze zapomenout ani na Komentář k Ústavě a Listině a Praktikum 

českého ústavního práva od Karla Klímy.

Dále se toto téma objevuje ve studentských pracích. Obzvlášť v posledních 

letech roste jeho obliba a tak i počet vypracovaných diplomových prací na toto téma. Na 

pražské právnické fakultě se mu ve svých diplomových pracích z let 2007 a 2008 

podrobně věnovali Martin Zilvar a Jan Čížek. Oba teoreticky popisují tento institut. 

Pojednávají o jeho historickém vývoji i významu vnitrostátním a podrobně popisují 

jednotlivé atributy práva na spravedlivý proces, přičemž Jan Čížek navíc uvádí také 

exkurz do práva EU.                           
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2.1. Vnitrostátní pohled

             

V této a následující podkapitole uvedu podrobnější přehled obsahu příspěvků, ve 

kterých se jejich autoři za posledních dvacet let zabývali právem na spravedlivý proces, 

a které nejsou jen teoretickým popisem tohoto institutu, ale poskytují různé pohledy na 

toto téma. V této podkapitole uvedu příspěvky, ve kterých jejich autoři vycházeli 

převážně z vnitrostátních pramenů práva na spravedlivý proces.

V prvním příspěvku se Gerloch zaměřuje především na problematiku 

nezávislosti soudů a soudců. Tvrdí, že „v demokratickém právním státě je právo na 

spravedlivý proces jedním ze základních práv. Je procesním dovršením soustavy 

subjektivních práv a svobod, které stát netoliko uznává, ale i garantuje…. Jeden 

z atributů právního státu – právní jistota – pak logicky spočívá na dvou jistotách 1) 

nikdo nesmí být bez zákonných důvodů omezen na svých právech a 2) každý se může 

domoci účinné ochrany, je-li do jeho práv protiprávně zasaženo.“ 11 De lege ferenda pak 

k nezávislosti justice uvádí, že by mělo být jmenování soudcem podmíněno také 

složením rigorózní zkoušky a udělením titulu JUDr., která by nahradila odbornou 

zkoušku justiční a také výkonem praxe advokáta, státního zástupce, notáře či 

vysokoškolského učitele v rozsahu nejméně pěti let. Takovéto zvýšení nároků na soudce 

by mělo být doprovázeno dalším zvýšením jejich platu, který je také atributem jejich 

nezávislosti prestiže a odpovědnosti, přičemž by se takový plat měl pohybovat okolo 

pětinásobku průměrné mzdy. Toto se Gerlochovi jeví jako vhodnější přispění k 

nezávislosti soudců, než oslabení vlivu exekutivy, zvlášť prezidenta a ministra 

spravedlnosti, na obsazení jednotlivých soudů, jmenování soudních funkcionářů a 

iniciování kárného řízení.

Dále píše o problematičnosti použití slova „zejména“ v odst. 2, článku 82 

Ústavy, v němž se praví: „Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému 

soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.“ 12  Možnost 

na tomto základě zákonem omezit tuto ústavní zásadu i jinými způsoby než kárnou 

odpovědnosti je, dle autora, chybou a využití tohoto ustanovení by zpochybnilo 

                                                          
11 GERLOCH, Aleš. Právo na spravedlivý proces. Právník. 1995, 134, 6, s. 571 – 579.
12 Tamtéž.
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nezávislost soudců.

Také považuje za jednu ze záruk nezávislosti soudců opravné prostředky. 

Zastává stanovisko, že kladením přílišného akcentu na rozhodování samosoudcem 

v našem občanském i trestním řízení dochází k oslabování důvěry v nezávislost a 

nestrannost rozhodování soudu. Stav, kdy drtivou většinu věcí v prvním stupni 

v občanských a některé věci v trestních řízeních, rozhoduje samosoudce, může 

vyvolávat pochybnosti o objektivitě rozhodování soudu a klade též zbytečné nároky na 

samotné soudce. K tomu uvádí, že by měl být senátní princip rozhodování více 

prosazován již v první instanci.

K nestrannosti soudce ještě dodává, že jelikož, dle § 36/3 zákona o Ústavním 

soudu se nepovažuje za činnost vedoucí k vyloučení soudce z projednávání a 

rozhodování o ústavnosti nebo zákonnosti právních předpisů podíl na jejich přípravě, 

projednání a schvalování, je v těchto věcech oslabena důvěra v nestrannost rozhodování 

Ústavního soudu. Nakonec zdůrazňuje, že z hlediska poplatků spojených se soudním 

řízením je účinná právní ochrana práv, hlavně v civilním řízení, závislá také na 

finančních možnostech jejich nositele.     

                                       

Ve druhém příspěvku13 se Hanzel zabývá obsahem práva na spravedlivý proces 

a nedostatky v jeho zajištění na Slovensku. 

Právo občana na spravedlivý proces v intencích mezinárodních i vnitrostátních 

předpisů spočívá, podle Hanzela, v jeho právu na tvorbu spravedlivých zákonů a 

v právu na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem. 

Hanzel kritizuje slovenskou legislativní praxi, kde se soudci v hojné míře 

podílejí na přípravě rekodifikace občanskoprávních a trestněprávních předpisů a tvrdí, 

že by soudci, kteří mají nezávisle a nestranně rozhodovat soudní záležitosti, neměli mít 

přímou účast na tvorbě právních, a už vůbec ne procesně-právních, předpisů, které 

budou ve své rozhodovací činnosti interpretovat a aplikovat. Poukazuje na možné 

nebezpečí zjednodušování procesních mechanizmů ochrany práv občana v zájmu 

ulehčení vyřizování věcí a varuje před přijímáním de lege ferenda nespravedlivých 

zákonů, k jejichž aplikaci je soudce povinen i přes vnitřní výhradu, a které ve svém 

                                                          
13

HANZEL, Milan. Právo občana na spravodlivý súdny proces. Právny obzor. 1998, 81, 5, s. 471 – 476.
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důsledku degradují samotný stát, jeho orgány a funkci práva ve společnosti. Dodává, že 

v hledání spravedlnosti soudního procesu mají význam nejen procesní pravidla, ale i 

hmotněprávní ustanovení a apeluje na uvážlivou přípravu zákonných norem. 

Dále kritizuje přemíru změn zákonů a poukazuje na to, že tato nestabilita zákonů

nepůsobí ve prospěch spravedlivého procesu. Zdůrazňuje potřebu stability organizace 

soudnictví a jeho materiálního zabezpečení, kterou by měly zajišťovat výkonná a 

zákonodárná moc. 

V dalším příspěvku14 se Števček zaobírá slovenským civilním procesem a 

zároveň ho kriticky hodnotí z pohledu kritérií spravedlivého procesu. Kritizuje neustálé 

změny pravidel příslušnosti soudů, a vytváření zvláštních soudů pro speciální typy 

řízení, které znepřehledňují soudní systém a ve svém důsledku působí proti právu na 

přístup k soudu, které je součástí práva na spravedlivý proces. 

Zavedení tzv. „bagatelních věcí“ hodnotí jako důkaz celkového upuštění od 

požadavků spravedlnosti v civilním procesu. Přestože je na Slovensku tato hranice 

zavedena pouze u mimořádných opravných prostředků, vyjadřuje obavu o zachování 

spravedlnosti procesu. Klade si otázku, zda je spravedlnost v subjektivním smyslu 

měřitelná skrze hodnotu sporu a ukončuje, že tomu tak být nemůže, jelikož 

spravedlnost, jako hodnota nepřipouští „větší“ či „menší“ spravedlnost, která buď je, 

nebo není. Nakonec uzavírá, že slovenský soudní systém má značné mezery 

v poskytování práva na spravedlivý proces. 

Jako poslední v této podkapitole se Křiváčková podrobně vyjadřuje 

k problematice tzv. překvapivých rozhodnutí a mimo jiné uvádí ke skutečnostem 

obecně známým tzv. notorietám, dle § 121 OSŘ: „i existence znalosti soudu o určité 

okolnosti, ačkoli není svou povahou skutková, ale právní, k níž musí dle zákona 

přihlížet ex offo, jako například absolutní neplatnost smlouvy nebo prekluze práva by 

měla být účastníkům známa, tj. soud by měl o své znalosti této okolnosti účastníky

                                                          
14

ŠTEVČEK, Marek. Spravodlivý alebo „spravodlivý“ civilný proces – chiméra či skutočnos?. In 
Aktuální otázky normotvorby ; Právo na spravedlivý proces : sborník příspěvků z konference Olomoucké 
debaty mladých právníků 2008. Ondrej Hamuľák. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 68 – 74. 
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uvědomit.“ 15

2.2. Evropský pohled

V této podkapitole uvádím přehled příspěvků, ve kterých převažuje, jako 

výchozí pramen práva na spravedlivý proces, Úmluva.  

Repík se ve svém článku16 na úvod soustředí na definici „občanských práv nebo 

závazků“ (viz obsah článku 6 odst. 1 Úmluvy) a uvádí, že tento pojem nelze 

interpretovat jen s odkazem na vnitrostátní právo žalovaného státu a upozorňuje na 

autonomní výklad Evropského soudu právních pojmů použitých v Úmluvě. Uvádí 

příklad, kdy Evropský soud považoval za spor občanské povahy i např. řízení o odnětí 

oprávnění praktikovat lékařské povolání před profesním disciplinárním orgánem.

Píše, že právo na spravedlivý proces, dle Úmluvy, zahrnuje garance jak 

institucionální tak i procesní povahy. Mezi garance institucionální povahy řadí „právo 

na soud“, které je, dle Evropského soudu, implicitně obsaženo v článku 6 odst. 1. 

K tomuto uvádí, že „soudem, ve smyslu čl. 6 odst. 1. Úmluvy, se nemusí nutně rozumět 

jurisdikční orgán klasického typu, integrovaný do struktury obecných soudů země. 

Naproti tomu musí vyhovovat řadě požadavků, kterými jsou nezávislost ve vztahu 

k exekutivě a ke stranám, garance řízení soudního typu, atd. Jediným rozhodujícím 

hlediskem je, aby orgán měl materiální znaky soudu, tj. aby byl autoritou nadanou 

pravomocí rozhodovat právní konflikty s donucovacím účinkem pro strany na základě 

právního řízení, v němž se zjišťuje skutkový stav a na něj aplikují preexistující právní 

pravidla a principy.“17

Dále uvádí kritéria nezávislosti soudu, která dělí na: organická, funkční a 

psychologická, přičemž za psychologická považuje takové podmínky řízení, kde 

stranám ani veřejnosti není dán důvod k pochybnostem o nezávislosti a nestrannosti 

soudu.

Jako garance procesní povahy uvádí: 1) spravedlnost řízení, především „rovnost 

                                                          
15

KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Překvapivá rozhodnutí jako forma porušení práva na spravedlivý proces. In 
Aktuální otázky normotvorby ; Právo na spravedlivý proces : sborník příspěvků z konference Olomoucké 
debaty mladých právníků 2008. Ondrej Hamuľák. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 74 – 78.
16 REPÍK, Bohumil. Právo na spravedlivý proces v občanských věcech ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské 
úmluvy.Právní praxe. 1993, 41, 7, s. 377 – 438.
17 Tamtéž.
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zbraní“, 2) veřejnost řízení a 3) rychlost řízení.  

V dalším příspěvku Balík mimo jiné uvádí „ Etický aspekt je nepochybně též 

nesmírně důležitým a neopomenutelným kritériem pro spravedlnost“18. Ve svém článku 

podrobuje kritice různá nepřesná a nelogická soudní odůvodnění rozsudků, přičemž 

klade důraz na zásadu, že „spravedlnost nejenže musí být poskytována, ale musí se též 

jevit, že je poskytována.“19

Kritizuje trend používání slangových výrazů v odůvodněních a závěrem 

konstatuje, že úroveň odůvodnění soudních rozhodnutí je významným faktorem, jenž 

ovlivňuje autoritu a prestiž soudů, které k demokratickému právnímu státu 

nevyhnutelně patří.

                                                                                                                                         

V následujícím článku20 Koláčková a Šimáčková konstatují, že je právo na 

spravedlivý proces chráněno třemi způsoby úpravy: Úmluvou o základních lidských 

právech a svobodách, Evropskými společenstvími a národní úpravou. 

Z těchto tří způsobů je systém ochrany podle Úmluvy stále nejpoužívanější a 

nejrozšířenější. Dále se zabývají právem na spravedlivý proces, dle článku 6 Úmluvy, 

konkrétně obecnými garancemi tohoto práva společnými pro všechny typy řízení (odst. 

1) a garancemi práv obviněného (odst. 2 a 3). Za další garance spravedlivého procesu v 

Úmluvě pak uvádí článek 13, zakotvující právo na účinné opravné prostředky. 

V dalším textu pojednávají o komunitárních pramenech spravedlivého procesu, 

přičemž odkazují na prvotní inspiraci společenství Úmluvou a neúspěšnými snahami o 

přistoupení společenství k Úmluvě, které nakonec vyústily k přijetí Charty základních 

lidských práv Evropské Unie (dále jen „ Charta“). Tvrdí, že úprava spravedlivého 

procesu v Chartě je o něco chudší než úprava v Úmluvě a je jí vytýkáno, že neobsahuje 

právo na náhradu škody v případě nezákonného odsouzení. Dále uvádí, že Charta přímo 

odkazuje na Úmluvu a článek 52 v sobě absorbuje hmotněprávní ustanovení Úmluvy, 

přičemž pak toto ustanovení nebrání, aby právo EU zajišťovalo rozsáhlejší ochranu. 

                                                          
18 BALÍK, Stanislav. Pocta Antonínu Kandovi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 
Písemné odůvodnění rozhodnutí, jako součást práva na spravedlivý proces, s. 213 – 217.
19 Tamtéž.
20 KOLÁČKOVÁ, Jana; ŠIMÁČKOVÁ , Kateřina. Právo na spravedlivý proces v prostoru Evropských 
společenství.Právní fórum. 2005, 2, 11, s. 421 – 430.
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Co se týká komunitární ochrany, spatřují jako zásadní judikaturu Evropského 

soudního dvora, a jím tvořené obecné právní zásady, které jsou zařazeny na úroveň 

primárního práva a rovněž sekundární normy, které jsou spojeny s určitým aspektem 

spravedlivého procesu, například s rovným zacházením a se zákazem diskriminace. 

Také se zabývají organizací soudnictví v prostoru Evropských společenství. Popisují 

činnost Evropského soudu pro lidská práva. Uvádějí praktické důsledky rozsudků 

Evropského soudu na vnitrostátní poměry jednotlivých států, např. Belgie na základě 

judikatury Evropského soudu novelizovala zákony o bezdomovcích a přijala opatření 

znemožňující diskriminaci dětí narozených mimo manželství a Rakousko změnilo 

legislativu upravující zacházení s lidmi zadržovanými v psychiatrických ústavech.

Dále se zabývají rolí Evropského soudního dvora. Uvádí, že Úmluva sice není 

závazná na komunitární úrovni, ale přesto hraje v Rozsudcích Evropského soudního 

dvora významnou roli. Evropský soudní dvůr v odůvodněních svých rozsudků poměrně 

často cituje Úmluvu a přitom tak činí bez právního zmocnění. Na rozdíl od Evropského 

soudu svou aplikací Úmluvy sleduje zájmy Evropských společenství. 

Základní problematika, kterou řeší v souvislosti s právem na spravedlivý proces 

Evropský soudní dvůr, se týká zákazu diskriminace a principu rovnosti. Naopak 

Evropský soud se nejvíce zabývá přiměřeností délky řízení a aspekty trestního řízení. 

Ukončují, že Evropský soudní dvůr si utváří vlastní představu lidských práv, někdy 

konfliktní s judikaturou Evropského soudu a ke vztahu obou soudů uvádí, že reálně 

hrozí, že dojde k oddělenému vývoji dvou evropských standardů ochrany lidských práv 

a k boji o silnější postavení mezi oběma soudy. Dosud má silnější postavení Evropský 

soud, který kontroluje soulad komunitárního práva s Úmluvou a častěji zasahuje do 

věcí, kde již rozhodoval Evropský soudní dvůr a kontroluje tak nepřímo sekundární

právo Evropských společenství. 

Celý článek končí konstatováním, že rozhodující úlohu v ochraně spravedlivého 

procesu v Evropě má systém kontroly dle Úmluvy, který je postaven na principu 

subsidiarity a tak má být již na národní úrovni toto právo zajištěno jednotlivými státy.

  

V posledním příspěvku21 se Molek zabývá právními dopady rozsudku 

Evropského soudu ve věci Exel proti České republice. Stěžovatel v něm, mimo jiné, 
                                                          
21 MOLEK, Pavel. Ústní jednání, jako jedna z podmínek spravedlivého procesu. Právní Fórum. 2006, 3, 
9, s. 105 – 109
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namítá nenařízení ústního jednání při rozhodování soudu o úpadku a prohlášení 

konkurzu. Evropský soud rozhodl ve prospěch stěžovatele. Molek chápe toto rozhodnutí 

jako apel do budoucna, aby soudy při rozhodování o nutnosti nařízení ústního jednání 

rozšířili svůj obzor za hranice jediného ustanovení, které jim dává možnost úvahy, a 

také za rámec svého vlastního stupně řízení.
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3. Jednotlivé principy práva na spravedlivý proces

3.1. Nezávislost soudu

Právo na nezávislost soudů je konkrétně stanoveno v první větě odst. 1 článku 6 

Úmluvy: 

Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v 

přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 

zákonem…

Dále v článku 81 Ústavy:

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. 

Nezávislost soudů je výrazem dělby moci v demokratickém právním státě. 

Konkrétní naplnění ideje nezávislosti, vyřčené v těchto ustanoveních je, dle teorie, 

zajišťováno těmito nástroji: ústavním vymezením pravomoci soudů a to na poskytování 

ochrany právům a rozhodování o vině a trestu, organizačním i kompetenčním 

oddělením soudů od ostatních orgánů státu22 a v neposlední řadě se za projev 

nezávislosti považuje i soudcovská samospráva.

Judikatura Ústavního soudu:

K nezávislosti soudní moci obecně:

V preambuli k Ústavě a v jejím čl. 1, tak i v úvodním prohlášení k Listině, jakož i 

v mezinárodních smlouvách ve smyslu čl. 10 Ústavy, přihlašuje se Česká republika k 

osvědčeným principům demokratického právního státu, založeného na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana (cit. čl. 1 Ústavy) a na demokratických hodnotách (čl. 2 
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WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Praha : Linde, 2008. s. 64.
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odst. 1 Listiny). V tomto státě je ve smyslu čl. 2 odst. 1 Ústavy zdrojem veškeré státní 

moci lid, vykonávající ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Již z tohoto úvodního konstatování lze dovodit, že v samotném základu našeho ústavního 

systému je zakotven princip dělby státní moci, princip, vycházející z myšlenky, že v 

přirozenosti člověka je zakotvena tendence ke koncentraci moci a jejímu zneužití, který 

se stal garancí proti libovůli a zneužití státní moci a v podstatě i zárukou svobody a 

ochrany jednotlivce,…. v samotných základech uvedeného principu je obsaženo v 

empirických poznatcích zakotvené přesvědčení, že lidskému myšlení a společenským 

dějům nebylo možno nikdy přisuzovat jen racionální charakter, neboť obsahovaly i 

evidentní iracionální prvky, a navíc, racionalita myšlení se nikdy plně nekryla s 

racionalitou jednání. Jako vyjádření již existujícího stavu, je totiž „vláda všech“

pouhou ideologickou formulí, často zastírající zcela opačný sociální stav. V sociální 

situaci, vyznačující se vnitřní i vnější nedostatkovostí jednotlivce i celé společnosti, 

mohou být základní lidské potřeby uspokojovány a současně i udržován alespoň směr k 

cíli, jaký představuje demokracie, pouze cestou konfliktního vyrovnávání jednotlivých 

zájmů. Jakkoli tedy ani ve sféře justice neusiluje ani demokratický stát o maximalistické 

programy, a je proto zcela vzdálen představě „soudcovského státu“ - orgánem státní 

moci je totiž, jak již bylo konstatováno, i moc zákonodárná i výkonná, a proto tato státní 

moc může být v demokratickém systému funkčně realizována jen při splnění podmínky 

fungování všech jejích orgánů - je na druhé straně povinen vytvářet institucionální 

předpoklady pro to, co, pokud jde o justici, platí jako specifické a nepodmíněné, totiž 

konstituování a etablování reálné nezávislosti soudů, jako - pro stabilizaci nejen jejich 

pozice, ale i celého demokratického systému, ve vztahu k legislativě a exekutivě -

významného státotvorného, současně však i polemického, prvku. Uvedená reálná 

nezávislost soudů je specifickým a nepostradatelným atributem soudní moci, 

odůvodněným a také vyžadovaným čl. 4 Ústavy, podle kterého základní práva a svobody 

jsou pod ochranou soudní moci, jakož i čl. 81 a čl. 82 Ústavy, podle kterých soudní moc 

vykonávají jménem republiky nezávislé soudy s tím, že soudci jsou při výkonu své funkce 

nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. (Pl. ÚS 7/02)
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Ke vztahu moci soudní a výkonné:

Zároveň Ústavní soud dodává, že současný stav, kdy ústředním orgánem 

státní správy soudů je ministerstvo spravedlnosti a soudní moc sama nemá 

vlastní reprezentativní orgán odpovídající svým postavením úrovni ministerstva 

spravedlnosti (kterýžto orgán by mohl být orgánem povolaným převzít 

kvalitativně úlohu ministerstva ve věcech personálních včetně dohledu nad 

odbornou úrovní soudcovského sboru, případně i v dalších oblastech řízení a 

výkonu správy soudnictví), podle názoru Ústavního soudu dostatečně 

nevylučuje případné možnosti nepřímého ovlivňování soudní moci mocí 

výkonnou [(např. prostřednictvím přidělování rozpočtových prostředků a 

kontrolou jejich využívání)]. (Pl. ÚS 7/02)

Imanentním rysem soudcovské funkce je kontinuálnost  jejího výkonu. Proto 

členství v poradních orgánech ministerstva, vlády i obou komor Parlamentu, stejně jako 

plnění úkolů těchto odlišných složek státní moci, je v rozporu s principem dělby moci. 

Zákonná úprava nesmí vytvářet podmínky pro možné ohrožení ústavně přikázané 

nezávislosti a nestrannosti soudců a možné protiústavní stavy je třeba v tak závažné 

oblasti předem eliminovat. To se týká i možnosti opětovného jmenování soudních 

funkcionářů, kdy se vytvářejí předpoklady pro to, aby jejich jednotlivé kroky byly 

vnějším světem nahlíženy a posuzovány jako vytváření předpokladů pro opětovné 

jmenování do funkce.(Pl. ÚS 39/08)

Judikatura Evropského soudu:

„Pro splnění podmínky nezávislosti je nezbytné, aby soud mohl opřít svá 

rozhodnutí o svůj vlastní svobodný názor na fakta a na jejich právní stránku, aniž by 

měl jakýkoliv závazek vůči stranám nebo veřejným orgánům a aniž by jeho rozhodnutí 

podléhalo schválení jiným orgánem, který by nebyl stejně nezávislým v uvedeném 

smyslu ... Není nutnou podmínkou nezávislosti, aby byli soudci jmenováni doživotně. 

Postačí, nemohou-li být zproštěni funkce svévolně a bez řádných důvodů orgány 

výkonné moci. Je ale zcela pochopitelné, že z pouhé skutečnosti, že soudci byli 
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dezignováni rozhodnutím nebo na doporučení výkonné moci nebo parlamentu nelze 

zpochybňovat jejich nezávislost.

Přítomnost profesionálních soudců v příslušných tribunálech je jedním ze znaků 

jejich nezávislosti. Tribunál může mít však ve svém složení – dokonce i většinově –

funkcionáře nebo zástupce různých profesních skupin. Je však důležité, aby se tito 

členové tribunálu těšili řádnému a ústavnímu postavení, které je činí odolnými vůči 

případným tlakům zvenčí. Nezávislé postavení je dáno především délkou mandátu členů 

tribunálu. Nevyžaduje se přímo jmenování na doživotí, je postačující aspekt 

nepřeložitelnosti během mandátu s tím, že nezávislost předpokládá nemožnost 

svévolného odvolání. Nezávislost také znamená, že existuje právní nemožnost adresovat 

členům tribunálu pokyny nebo doporučení týkající se jejich činnosti.“23

Při rozhodování o tom zda orgán může být posuzován za nezávislý tribunál, tj. 

zejména nezávislý na exekutivě a stranách daného případu, je nutné přihlédnout ke 

způsobu jmenování jeho členů a délce jejich funkčního období, k existujícím předpisům 

upravujícím jejich odvolání nebo záruky jejich neodvolatelnosti, k zákonům zakazujícím 

udělovat jim instrukce exekutivou při jejich rozhodování, k existenci právních záruk 

vůči vnějším tlakům, k otázce zda se orgán jeví jako závislý, a k účasti soudcovského 

sboru na řízení. (Campbell a Fell proti Velké Británii, 28. 6. 1984).

Komentář:

Článek 81 Ústavy obsahově navazuje na článek 2, který praví, že lid je zdrojem 

veškeré státní moci a vykonává ji mimo jiné prostřednictvím orgánů moci soudní. 

Nezávislost soudní moci je tedy jednou ze základních podmínek spravedlivého procesu. 

Je postavena na rozdělení mocí na zákonodárnou, výkonnou a soudní a je tedy 

předpokladem demokratické formy vlády. Zajištění nezávislosti soudní moci a 

zabránění nepatřičného vlivu exekutivy, popřípadě moci zákonodárné, na justici je však 

velice obtížné a dalo by se říci, že neexistuje žádný ideální model. 

Při tomto zajištění je nutné vycházet z výše uvedených ústavních zásad. První 

(čl. 2) je výrazem demokratické formy vlády - všechna moc vychází z lidu a druhá (čl. 
                                                          
23 ČAPEK, Jan. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv : [komentář s judikaturou] : I. část. Úmluva. 
Praha : Linde, 2010. s. 166.
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81) vyjadřuje základní teoretický princip demokratické formy vlády - princip dělby 

moci. 

První předpoklad je realizován existencí všeobecných, rovných a svobodných 

voleb, které jsou, de fakto, jakýmsi praktickým vyjádřením oné zásady a legitimací 

moci v demokratickém státě. Druhá zásada nejenže zajišťuje, aby moc (i legitimní) 

nemohla být zneužita, ale je i přímo v souladu s naší zásadou nezávislé justice. 

V případě, že jsou tedy stanoveny premisy: 1. všechna moc vychází 

(prostřednictvím voleb) z lidu a 2. moc je rozdělena na výkonnou, zákonodárnou a 

soudní - dojdeme k závěru, že by měla být soudní moc logicky také legitimována 

pomocí voleb. 

Z tohoto pohledu se jeví jako nejvíce vyhovující model, který je zaveden ve více 

než polovině států USA24, kde, jak moc výkonná, zákonodárná tak soudní, odvozují 

svůj mandát nezávisle prostřednictvím voleb. Je zřejmé, že tato demokratická maxima 

nemá v našem státě tradici, přesto by měla být v úvahách o nezávislosti soudní moci a 

její legitimitě brána v potaz, přinejmenším jako argument proti absolutní nezávislosti 

soudcovské samosprávy. 

V případě zachování dnešního stavu, kdy rozhodující roli nejen v utváření ale i 

správě soudní moci hraje moc výkonná25, nelze mluvit o její nezávislosti. Existence (a 

tudíž i vztah) oněch tří mocí je kontinuální, přitom se neustále měnící a obnovující. 

Vždy se tyto moci budou navzájem ovlivňovat a bude potřeba stále vyvažovat jejich 

působení prostřednictvím tzv. brzd a protiváh. Bude-li však zachována již výše zmíněná 

základní závislost a odvozování soudní moci z moci výkonné, vždy se pak bude jednat o 

snahu dosáhnout nezávislosti mezi kontinuálním tvůrcem organismu (mocí výkonnou) a 

organismem samým (mocí soudní). 

Přílišná závislost justice na výkonné moci byla i jedním z nosných témat 

reformy soudnictví vypracované tehdejším ministrem spravedlnosti Otakarem 

Motejlem. Z pohledu nezávislosti přinášela do justice větší samosprávu na úkor moci 
                                                          
24

NEUBAUER, David W. America's Courts and the Criminal Justice System. Canada : Thomson 
Wadsworth, 2008, s. 172.
25

Soudci jsou do funkce jmenováni na návrh ministra spravedlnosti prezidentem republiky, který rovněž 
jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu. Ministr spravedlnosti jmenuje předsedy a 
místopředsedy soudů, kteří vykonávají státní správu soudů. Ministr rovněž jmenuje komisi provádějící 
justiční zkoušku a zajišťuje chod Justiční akademie a může dočasně zprostit soudce výkonu funkce (ZSS) 
Prezident a ministr spravedlnosti rovněž jako jediní mimo soudních funkcionářů mohou podat návrh na 
zahájení kárného řízení soudce (zák. č. 7/2002 Sb.). Rozpočet soudů je součástí rozpočtové kapitoly 
Ministerstva spravedlnosti.
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výkonné. Měnila mimo jiné i jmenovací pravomoc prezidenta republiky vůči soudcům 

s tím, že tato byla podmíněna návrhem ze strany nově vytvořeného samosprávného 

justičního orgánu - zde nazývaného Nejvyšší radou soudnictví, která měla být složena 

z předsedy Nejvyššího soudu, sedmi soudců a osmi zástupců jiných právnických profesí 

(právnické fakulty, ČAK, Notářská komora). Jejími pravomocemi měly být nejen 

organizace přípravné služby soudů, návrh kandidátů na funkci soudce ale i návrh 

kandidátů na předsedu a místopředsedy obecných soudů a Nejvyššího soudu a také 

návrhy na jejich odvolání. 

Další navrhovanou změnou bylo zakotvení povinností: vypisovat otevřená 

výběrová řízení pro výběr kandidátů na justiční čekatele, pro výběr kandidátů 

navrhovaných prezidentu republiky ke jmenování soudci a pro obsazování volných míst 

u odvolacích soudů a u Nejvyššího soudu. Tento návrh usiloval o rozpočtovou 

samostatnost pro Nejvyšší soud a odproštění funkce předsedy soudu od působnosti 

orgánů státní správy soudů a tím přeneseně od podřízenosti vůči Ministerstvu 

spravedlnosti. Předseda soudu by byl odpovědný Nejvyšší radě soudnictví, která by byla 

oprávněna soudce do funkce předsedy soudu jmenovat a rovněž ho i odvolat. Celá 

koncepce byla postavena na oddělení správy soudnictví od státní správy soudů a přesto 

že šla správným směrem a nebyla nijak extrémní, nakonec byla parlamentem odmítnuta. 

Závěrem lze uvést, že, i dle komparativní studie Nejvyššího správního soudu26, 

se jako nejlepší model soudní samosprávy jeví vytvoření nejvyššího orgánu (rady 

soudnictví) a jako nejefektivnější pak umírněná varianta tohoto modelu, v níž rada 

soudnictví provádí správu soudnictví v užším smyslu, tj. oblasti justičních zkoušek, 

jmenování, kariérního postupu, disciplinárního řízení. Správa v širším smyslu tj. 

materiální a personální otázky patří do gesce Ministerstva spravedlnosti. 

                                                          
26 Hledání optimálního modelu (samo)správy soudnictví v České republice [online]. Brno : Nejvyšší 
správní soud, 2008 [cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: <http://www.nssoud.cz/Hledani-optimalniho-
modelu-samo-spravy-soudnictvi-v-Ceske-republice/art/547?tre_id=193>.
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3.2. Nezávislost a nestrannost soudce

Tento princip je obsažen v článku 82 Ústavy:

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí 

nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky 

vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu 

ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími 

činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Dále v článku 36 odst. 1 Listiny:

Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 

Také v § 79 odst. 1 ZSS:

Soudci a přísedící jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni pouze 

zákonem. Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a 

rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na 

základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.

Nezávislost soudce přímo souvisí s nezávislostí soudů obecně a je jednou z 

hlavních záruk spravedlivého procesu. Konkrétně je chráněna také těmito právními 

nástroji: jmenováním do funkce soudce prezidentem republiky na dobu neurčitou (resp. 

10 let u soudců Ústavního soudu), odvolatelností soudce pouze na základě kárného 

řízení, zánikem funkce pouze ze zákonných důvodů a pravidly vyloučení soudce pro 

podjatost v konkrétní věci. Dále se mezi záruky soudcovské nezávislosti počítá: 

neslučitelnost s jinými funkcemi (článek 82 Ústavy), soudcovská imunita (článek 86 

Ústavy) a dostatečné finanční ohodnocení.
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Dalším důležitým institutem zaručujícím nezávislost soudce je jeho vázanost 

pouze zákonem (článek 95 Ústavy).

Judikatura Ústavního soudu:

K vyloučení soudce pro podjatost:

Skutečnost, že zaměstnanec pověřený jednat za účastníka v soudním řízení 

působí jako přísedící u soudu, který věc projednává, není sama o sobě důvodem 

k vyloučení soudců tohoto soudu z projednávání a rozhodnutí věci. (IV. ÚS 23/99)

Subjektivní hledisko účastníků řízení, případně soudců samotných je podnětem 

pro rozhodování o eventuální podjatosti, avšak rozhodování o této otázce se musí dít 

výlučně na základě hlediska objektivního. K vyloučení soudce z projednání a rozhodnutí 

věci může dojít teprve tehdy, je-li evidentní, že vztah soudce k dané věci, účastníkům 

nebo jejich zástupcům dosahuje takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené 

povinnosti nebude schopen nezávisle a nestranně rozhodovat.

Soudce jako reprezentant veřejné moci může být (a často také je) objektem i 

neoprávněné kritiky ve sdělovacích prostředcích, je však třeba předpokládat 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 

rozhodnutí je vůbec zásadním principem fungování soudní moci, a je zákonnou, resp. 

Ústavní, jakož i morální povinností soudců tento princip dodržovat. (II. ÚS 105/01)

Komentář:

V tomto případě je možné konstatovat, že Ústavní soud „ s vaničkou vylil i 

dítě“. 

Je zřejmé, že není možné posuzovat pochybnost o soudcově nepodjatosti 

v konkrétním případě ze subjektivního hlediska a že je toto projevené subjektivní 

hledisko pouze podkladem pro zaobírání se soudcovou nepodjatostí. Další úvaha 

Ústavního soudu však již konkrétní důvody podjatosti objektivně nezkoumá. 
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Dle Ústavního soudu, nestačí objektivní hledisko k určení, zda je tu pochybnost 

o nepodjatosti, nýbrž, jak Ústavní soud sám uvádí: k vyloučení může dojít až tehdy, je-li 

evidentní, že vztah soudce k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům dosahuje 

takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti nebude schopen 

nezávisle a nestranně rozhodovat. Toto tvrzení však není v souladu s původně 

vysloveným požadavkem objektivního hlediska, neboť schopnost nezávisle a nestranně 

rozhodovat v poměru k intenzitě vztahu, kterou soudce má k dané věci, účastníku či 

jejich zástupcům, je zcela individuální a subjektivní hledisko, které by, ke své, alespoň 

částečné objektivnosti, vyžadovalo provedení důkladného psychologického vyšetření 

soudce, které jediné by mohlo prokázat, jak moc se ve svém rozhodování konkrétní 

soudce nechá, či nenechá, ovlivnit vnějšími vlivy a do jaké míry je tedy jeho schopnost

nestraně a nezávisle v daném případě rozhodovat zasažena.

Tento vnitřně rozporuplný pohled dále ve své judikatuře užívá i Nejvyšší soud, 

který judikuje o podjatosti konkrétního soudce, rozhodujícího ve věci, kde je stranou 

řízení jeho kolega takto:

… vztahy mezi soudci nepřekračující běžný kolegiální rámec nemají samy o 

sobě povahu důvodů vyloučení podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř.. (3 Nd 295/2000)

  …. Okolnost, že účastník proti soudci podal žalobu, sama o sobě za situace, 

kdy uvedený soudce prohlásil, že tato skutečnost v něm nevzbuzuje emoce nepřátelského 

charakteru vůči žalobci, nezakládá podjatost tohoto soudce. (29 Od 70/2004)

Zde tedy Nejvyšší soud klade subjektivní hledisko soudce, ve kterém, v rozporu 

s objektivními psychologickými zákonitostmi lidského prožívání, soudce tvrdí, že jeho 

vztah k účastníku řízení, jako protistraně v řízení jiném, v něm nevyvolává „emoce 

nepřátelského charakteru“ nad pohled objektivní, ze kterého se vztah soudce a účastníka 

řízení, v tomto případě, nemůže zákonitě jevit jako nestranný.
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K nezávislosti ve vztahu k platům:

Přezkoumávaná právní úprava nepředstavovala a nepředstavuje ústavně 

nepřípustné odnětí platu soudců, neboť odnětí a v protikladu k němu stojící (toliko 

dočasné) zmražení hrubého příjmu soudců nelze ztotožňovat. To platí tím spíše, že výše 

materiálního zajištění soudců nezůstala - posuzováno v komplexu zákonné úpravy - ve 

zkoumaném období zmražena; ve skutečnosti příjmy soudců doznaly navýšení. (Pl. ÚS 

13/08)

Svévolný zásah zákonodárce do oblasti materiálního zajištění soudců, v tom 

rámci i platové restrikce, nutno do rámce chráněného principem jejich nezávislosti 

podřadit ze dvou důvodů. Nezávislost soudců je v první řadě podmíněna jejich morální 

integritou a odbornou úrovní, zároveň ale je spjata i s jejich přiměřeným materiálním 

zajištěním. Druhým důvodem podřazení zákazu svévolného zásahu do materiálního 

zajištění soudců (platových restrikcí) do rámce principu jejich nezávislosti je vyloučit 

možnost, eventualitu nátlaku moci zákonodárné, resp. výkonné na rozhodování soudců. 

Jinými slovy, vyloučit svévolné zásahy do materiálního zajištění soudců jako eventuální 

formu „penalizace“ soudců ze strany legislativy a exekutivy, a tím i formy nátlaku na 

jejich rozhodování.(Pl. ÚS 12/10)

Komentář:

Z takto pojatého hodnocení tohoto problému pouze vyplívají další otázky a, dle 

mého názoru, zde Ústavní soud došel ve svém uvažování pouze do poloviny cesty. Na 

začátek uvedu základní tezi, ze které Ústavní soud vychází: je jí existující obava, že 

zásah do materiálního zajištění soudců (platová restrikce) znamená možnost 

eventuálního nátlaku moci zákonodárné, resp. výkonné na jejich rozhodování. 

V případě platnosti této premisy by ale současně platilo, že stejné nebezpečí 

hrozí i v případě zásahu opačného a tedy nadměrného zvyšování platů soudců, které by 

pak mohlo být rovněž chápáno jako nátlak na soudní moc. Jednalo by se o nátlak nikoli 

negativního, ale pozitivního charakteru a tak by se dalo mluvit o jisté formě legální 

korupce. 

Otázka tedy nemůže být položena jednostranně: může být snížení platů zásahem 
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do nezávislosti soudců? Platí, že, buď rozhodování zákonodárné moci obecně o výši 

platů soudců je z hlediska nezávislosti a možnosti ovlivňování nepřípustné nebo, 

v opačném případě, je již nerozhodné, zda se výsledek tohoto rozhodování odrazí na 

platu soudce negativně či pozitivně.

Dle mého názoru je jednoznačné, že rozhodování o odměnách a celém rozpočtu 

soudní moci, jakoukoliv mocí jinou nevyhovuje principu nezávislosti, kterému by 

v důsledném oddělení mocí odpovídala, co se týče finanční nezávislosti, samostatná 

daň. V našich poměrech pak oddělení rozpočtu soudnictví od státního rozpočtu či 

zřízení samostatné rozpočtové kapitoly. 

Judikatura Evropského soudu:

Nestrannost je, dle čl. 6 odst., stanovena jednak dle subjektivního kritéria, 

kterým je subjektivní přesvědčení soudce v daném případu a také objektivním kritériem, 

které posuzuje nestrannost soudce na základě toho, zda poskytuje dostatečné záruky, 

aby mohly být vyloučeny veškeré oprávněné pochybnosti o jeho podjatosti. (Piersack 

proti Belgii, 1. 10. 1982)

Komentář:

Obecně je správně kladen důraz na soudcovskou nezávislost, avšak na druhé 

straně odpovědnost již nijak zdůrazňována není. Tento přístup se zdá být velmi 

nevyvážený a vymykající se jakémukoli jinému teoretickému přístupu k odpovědnosti 

představitelů státní moci, přičemž lze konstatovat, že u moci soudní je z pohledu 

dopadu do osobní sféry jedince tato zdaleka největší.

Jako příklad dominujícího odborného přístupu k této problematice poslouží text 

„Pokud by například bylo možné „ nekvalitnímu“ soudci již neprodloužit mandát nebo 

dát výpověď, pak by hrozilo velmi reálné nebezpečí, že by se soudci dostali do područí 

orgánu, který by o nich rozhodoval. Tím by se pak mohly na rozhodování soudce 

odrážet jiné nežádoucí faktory. Je tu zohledněna tendence veřejné moci k rozpínavosti a 

k ovlivňování procesů, které by i ve vlastním zájmu ovlivňovat neměla. Tím se ostatním 

státním mocím nevyslovuje implicitně nedůvěra, ale odráží se tu soustavná historická 
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zkušenost s fungováním státu. Důkazem je i nález Ústavního soudu ČR, který zrušením 

některých částí nového zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 sb. takovému pokusu 

zabránil. Soudci se proto i takto zajišťuje prostor pro nezávislé rozhodování. Není 

samozřejmě možné rezignovat na ochranu kvality soudnictví. Postačujícím 

mechanismem je však kárný postih po zjištění skutečného provinění soudce vůči 

povinnostem.“27

I v tomto textu se plně projevuje všeobecná tendence obrany soudní moci před 

zásahy moci výkonné, ale současně jako by se zapomínalo na fakt, že soudní moc je 

rovněž státní mocí, která v sobě nese všechny nástrahy s mocí spojené a proto i na ni se 

musí vztahovat výše uvedené konstatování o nebezpečí rozpínavosti a ovlivňování. Tak 

jako existuje nebezpečí nadměrného vlivu moci výkonné tak stejně hrozí nebezpečí 

možného vzniku jakési „soudcokracie“.

Domnívám se, že dosavadní přístup, zřejmě vyvolaný neblahými zkušenostmi 

s ovlivňováním, ba přímo řízením, soudů a soudců výkonnou mocí v komunistické 

diktatuře, usiluje o stejně extrémní vychýlení úpravy opačným směrem - k téměř 

absolutní nezávislosti. Výše uvedený přístup, dle mého názoru, není vyvážený a 

v demokratické společnosti udržitelný a je proto třeba hledat úpravu, zajišťující ve svém 

důsledku, nejen justici nezávislou a nestrannou, ale současně také odpovědnou a tím i 

více spravedlivou.

Otázkou je, zda podoba kárného řízení, ve které rozhodují o kárných proviněních 

soudců opět soudci, může opravdu zaručit soudcovu nezávislost nebo spíše vychyluje 

hranice nezávislosti až do sféry neodpovědnosti. V tomto ohledu je třeba kvitovat 

novelu zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců č. 314/2008 Sb., která 

vnesla do složení kárného senátu i nesoudcovské prvky v podobě zástupce státního 

zastupitelství, ČAK a akademické obce.

Složení kárného senátu z představitelů soudní moci, se zdá být značně 

problematické i s ohledem na zkušenosti s vyvozováním odpovědnosti v rámci 

profesních skupin, kdy u nás převažuje nad objektivním posuzováním skutečnosti spíše 

stavovská soudržnost (viz debaty o funkčnosti inspekce ministra vnitra v otázkách 

policie). 

                                                          
27

KLÍMA, Karel a kol. Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2009. s. 454.
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Stav naší společnosti a přeneseně i soudní moci bohužel neumožňuje 

odpovědnost ponechat pouze na soudcově svědomí a přitom zaručit každému právo na 

spravedlivý proces.

V tomto ohledu je třeba také zmínit kauzu tzv.“ komunistické justice“. Ústavní 

soud vyslovil v nálezu z 15. 11. 2010 názor, že informace o členství soudců v KSČ před 

18. listopadem 1989 nejsou citlivým údajem, podle zákona na ochranu informací. Jejich 

zveřejnění naopak „umožní občanské společnosti informovaně analyzovat a případně 

vést diskuzi o nezávislosti a nestrannosti soudců v návaznosti na jejich rozhodování, což 

naplňuje v demokratickém právním státě žádoucí roli "hlídacího psa" nezávislého a 

nestranného soudcovského rozhodování“28. Na základě tohoto nálezu zveřejnilo 

Ministerstvo spravedlnosti údaje, ze kterých vyplývá, že z celkového počtu 3079 soudců 

(údaj k 11. 1. 2010) je 618 bývalými členy KSČ. Tyto data však nejsou kompletní a tak 

můžeme pouze konstatovat, že tedy minimálně 20 % dnešních soudců bylo před 18. 

listopadem 1989 členy KSČ. 

Tento personální stav, ve srovnání s politickým složením společnosti z konce 

komunistické éry, kdy bylo členy této strany cca 10 % občanů, nejen, že nebudí 

představu o soudnictví, personálně reformovaném, ale spíše připomíná instituci 

personálně stále zakotvenou v časech nedemokratických. Jistě nelze na podkladě těchto 

údajů vyvodit závěr o tom, že naše justice není nezávislá a nestranná, ale přinejmenším 

nelze o soudcích, kteří byli před listopadem 1989 členy KSČ tvrdit, že jsou morálními 

autoritami hodnými téměř absolutní nezávislosti a neodpovědnosti v rozhodování o 

právech a povinnostech druhých. 

Rozhodnutí Ústavního soudu však vyvolává otázku, co vše může soudce 

ovlivňovat v jeho rozhodování. Dle mého názoru to může být celá řada skutečností od 

pohlaví soudce po jeho rodinný stav a nakonec všechny zkušenosti, které během života 

nabyl. Jediné ovlivnění, které je však možné a nutné vyloučit a které z hlediska přímého 

dopadu na rozhodování soudce, má opravdový vliv, je vyjádřeno v podmínkách 

podjatosti (viz dále).

Obecné nastavení jasných pravidel a odpovědnosti je potřebné bez ohledu na 

minulost či osobnostní vlastnosti soudců. Jediným důvodem je, že vykonávají státní 

moc, která v demokratickém státě musí podléhat účinné kontrole a mít jasně stanovené 

                                                          
28

Nález Ústavního soudu I. ÚS 517/10.
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hranice. Práce soudce by tedy měla být posuzována pokud možno objektivními hledisky 

a také k atributům jeho funkce by se mělo přistupovat zcela pragmaticky, bez jakéhosi 

typického morálního povyšování, o které je potřeba sice usilovat, které však v úvahách 

o zajištění účinné kontroly a odpovědnosti nemají mít místo.

Z pohledu spravedlnosti konkrétního procesu, tzn. zajištění tohoto práva 

v reálném soudním řízení, hraje osobnost soudce, jeho práce a její kvalita víceméně 

nenahraditelnou roli. V rukou soudce je v konkrétním případě soustředěna moc, která je 

omezena pouze procesními pravidly a z hlediska zákona a judikatury Ústavního soudu 

také hranicemi jeho úsudku, které však nejsou dány pravidly logiky, ale jejich 

překročení se děje až naprosto extrémním nesouladem mezi skutkovými zjištěními a 

právními závěry. Tyto hranice jsou však v konkrétním řízení garantovány pouze za 

předpokladu, že je účastník schopen si prosadit jejich ochranu. Takto velká pravomoc 

však podléhá, kromě trestněprávní odpovědnosti (za předpokladu souhlasu prezidenta) 

pouze odpovědnosti ve formě možného kárného řízení, které však, jak jsem uvedl výše, 

může navrhnout pouze nevhodně určený okruh osob a i po výše uvedené novele hrají 

rozhodující úlohu v kárném senátu soudci. 

Ze zkušeností se zajištěním nezávislosti ostatních subjektů, vykonávajících 

státní moc, jako jsou policisté, úředníci či státní zástupci - tedy lidé podílející se různým 

způsobem na výkonu státní moci, můžeme odvodit, že výše uvedené prostředky nejsou 

dostačující. Bylo by opravdu možné policistu, který absolvuje vysokoškolské vzdělání, 

složí policejní zkoušku a bude následně jmenován do své funkce na doživotí, bude 

podléhat jen odpovědnosti v rámci vnitřní kontroly policie a pobírat trojnásobek 

průměrného platu, považovat za více nezávislého a nestranného než dnes? Bude poté 

možné mluvit o nezávislé policii? 

Z tohoto pohledu je nutné nevnímat nezávislost soudce jako cíl sám o sobě, ale 

vnímat jí jako prostředek a funkční předpoklad zajištění spravedlnosti. Je zapotřebí 

posílit složku odpovědnosti soudce, neboť bezbřehá nezávislost může vést ke svévoli.  

Bylo by proto, de lege ferenda, smysluplné zamýšlet se nad otázkou jakým 

způsobem je možné institucionálně zavést větší zodpovědnost soudce z jeho funkce a 

zvážit možnosti zavedení mechanismů umožňujících účinnou kontrolu soudní práce 

z hlediska zákonnosti, která by ovšem nepatřila do pravomoci soudní moci, potažmo 

moci výkonné jako je tomu dnes.
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Z funkčního hlediska se zdá být nedostatečná a z právně - teoretického hlediska 

dokonce krajně nevhodná pravomoc ministra spravedlnosti a prezidenta, kteří, jako 

jediní, mimo funkcionářů soudní moci a částečně veřejného ochránce práv, mohou dnes 

podat návrh na zahájení kárného řízení. Mají, nejen největší pravomoc kreační, ale také 

kontrolní. Tato pravomoc by jím tedy měla být, dle mého názoru, odňata a zároveň by 

měla být rozšířena stávající pravomoc veřejného ochránce práv, z věcí týkajících se 

předsedů a místopředsedů soudů, na věci všech soudců obecně. 

V principu nezávislosti soudce je obsažena jeho nestrannost a nepodjatost, které 

z hlediska práva na spravedlivý proces naplňují také požadavek rovnosti účastníků 

řízení. Dle § 14 OSŘ jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, 

jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je 

důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Otázkou zůstává, do jaké míry je tato úprava 

podjatosti prakticky funkční a uskutečnitelná.

V tomto ohledu hraje rozhodující roli subjektivní stav vědomí účastníka či 

soudce samého o určitém jeho vztahu k projednávané věci či konkrétnímu účastníku. 

Tato pochybnost pak může být projevena dvěma způsoby: poukáže na ni soudce sám 

nebo ji může namítnout účastník řízení. Pro něho je toto právo důležitou procesní 

pojistkou chránící ve svém důsledku nezávislost a nestrannost soudce a tak zároveň 

spravedlnost celého procesu.

Jak jsem zmínil již na začátku, nejdůležitější roli v možnosti zpochybnění 

soudcovi nestrannosti hraje vědomí účastníka o určitém vztahu. Pro nabytí tohoto 

vědomí je však rozhodující informace získaná účastníkem z vnějšího světa. Zde 

narazíme v praktickém zajištění tohoto institutu na zásadní nedostatek, neboť možnost 

účastníka dozvědět se, zda soudce v jeho věci má vztah k věci či jeho protistraně je 

víceméně nulová, pomineme-li případ rodinné příbuznosti projevující se shodou 

příjmení nebo osobní vztah soudce a účastníka, který je mediálně znám. 

Bylo by tedy, de lege ferenda, vhodné uvažovat o objektivním a pro účastníka 

řízení dostupném nástroji, který by do této, prozatím veskrze subjektivní, záležitosti 

vnesl větší objektivitu a zajistil možnost naplnění tohoto procesního práva a tak ve 

svém důsledku přispěl k větší průhlednosti, rovnosti a koneckonců i k spravedlnosti 

celého procesu. V úvahu přichází např. zavedení seznamu osob příbuzných a známých, 
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pořizovaného formou čestného prohlášení soudce uloženého u předsedy soudu a též 

seznamu věcí, ve kterých soudce byl jakkoliv činný.  Předseda soudu by pak, na základě 

dotazu konkrétního účastníka řízení, mohl nahlédnout do tohoto seznamu a sdělit mu, 

zda osoba či věc jím uvedená se v tomto seznamu nachází či nikoliv. 

Bylo by krásné moci konstatovat, že největší zárukou nezávislosti je soudce 

sám29, avšak musíme mu k tomuto důležitému úkolu poskytnout nejen podmínky, ale 

také stanovit jeho odpovědnost.

3.3. Právo zákonného soudu a zákonného soudce

Právo na zákonný soud je požadavkem článku 6 Úmluvy, který ve své první větě 

stanoví: 

Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v 

přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 

zákonem… 

Právo na zákonného soudce je stanoveno v článku 38 odst. 1 Listiny:

Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i 

soudce stanoví zákon.

Toto právo je důležitou ochranou proti možnosti manipulace soudního řízení 

pomocí přidělování věcí ad hoc. Příslušnost soudů je stanovena soudním řádem a 

přidělení jednotlivých věcí určitým soudcům se řídí rozvrhem práce daného soudu, 

vydávaném každoročně předsedou soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou 

(§ 41 a 42 ZSS).

                                                          
29

WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Praha : Linde, 2008. s. 67.
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Judikatura Ústavního soudu:

K právu na zákonného soudce obecně:

Podle své Ústavy je Česká republika - mimo jiné - právním státem, založeným na 

úctě k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 úst. zák. č. 1/1993 Sb.); chránit tato 

práva a svobody přináleží soudům (čl. 4 úst. zák. č. 1/1993 Sb.), které ve výkonu soudní 

moci jsou nezávislé (čl. 82 úst. zák. č. 1/1993 Sb., čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod), přičemž soudce je ve svém rozhodování vázán zákonem (čl. 95 al. 1 úst. zák. 

č. 1/1993 Sb.). Tyto ústavně dané garance nezávislosti soudní moci, jakož i nestrannost 

jejího výkonu, je zvlášť zdůrazněna dalším ústavním příkazem, totiž, že nikdo nesmí být 

odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 al. 1 Listiny základních práv a svobod, § 

7 odst. 2 zák. č. 335/1991 Sb.).

Posléze zmíněný ústavní imperativ sluší pokládat za zcela nepominutelnou 

podmínku řádného výkonu té části veřejné moci, která soudům byla ústavně svěřena; 

ten totiž na jedné straně dotváří a upevňuje soudcovskou nezávislost, na straně druhé 

pak představuje pro každého účastníka řízení stejně cennou záruku, že k rozhodnutí jeho 

věci jsou povolávány soudy a soudci podle předem daných zásad (procesních pravidel) 

tak, aby byla zachována zásada pevného přidělování soudní agendy, a aby byl vyloučen 

- pro různé důvody a rozličné účely - výběr soudů a soudců „ad hoc“. (III. ÚS 232/95)

K obsahu práva na zákonného soudce:

Kromě procesních pravidel určování příslušnosti soudů a jejich obsazení, jako 

garance proti možné svévoli, je součástí základního práva na zákonného soudce i 

zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel, 

obsažených v rozvrhu práce soudů. Do rámce základního práva na zákonného soudce 

dále podřadil i požadavek vyloučení soudců z projednávání a rozhodování věci z 

důvodu jejich podjatosti (§ 14 o. s. ř.), jakož i požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce 

z čl. 38 odst. 1 Listiny, tj. předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně 

zastupování, pro účastníky řízení. (III. Ús 182/99)
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K možnosti nadřízeného soudu odejmout věc soudci:

Smyslem ustanovení § 221 odst. 2 občanského soudního řádu je 

„odblokovat“ řízení zatížené neschopností soudu prvního stupně uzavřít věc zákonným 

způsobem. Tomuto účelu slouží jak možnost odejmout věc soudci z důvodu 

nerespektování právního názoru, tak z důvodu existence závažných vad řízení. 

Prostřednictvím ustanovení § 221 odst. 2 občanského soudního řádu se tak realizuje 

právo na soudní ochranu (věc bude možno skončit) a brání vzniku průtahů v řízení. Z 

nutnosti restriktivního výkladu posledně uvedené kompetence (odnětí věci pro závažné 

vady řízení) ovšem vyplývá, že vždy půjde o mimořádný krok odůvodněný vysokou 

pravděpodobností, že v případě ponechání věci současnému 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. (IV. ÚS 956/09)

Judikatura Evropského soudu:

Požadavek, aby byl soud zřízen zákonem, zahrnuje záruku, že organizace justice 

v demokratickém státě nebude podléhat neomezeným rozhodnutím výkonné moci, ale že 

bude podrobena regulaci parlamentu. To však nevylučuje možnost, aby například 

vytvoření specifických justičních orgánů bylo zákonem svěřeno exekutivě formou 

delegace za předpokladu, že budou vytvořeny dostatečné záruky proti svévoli.(Piersack 

proti Belgii, 1. 10. 1982)

Komentář:

Dle mého názoru je všeobecně přijímaný výklad věty druhé, článku 38 odst. 1 

Listiny, v odborné literatuře dosti sporný a nerespektuje plně její znění.
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Jako příklad uvádím následující text: „Výše uvedená zásada znamená, že 

pravomoc ani příslušnost soudu nemůže být stanovena jinak než zákonem a pravomoc a 

příslušnost zákonem stanovená nemůže být jinak než zákonem měněna …. Čl. 38 odst. 

1 ve větě druhé dále stanoví, že zákon (tj. jen zákon) stanoví i příslušnost soudce. Toto 

ustanovení je třeba vykládat tak, že pověření soudce (soudního senátu) u určitého soudu 

není libovolné, ani nemůže být libovolně měněno, nýbrž se může stát jen podle 

jednacího řádu platného pro dotyčný soud a vydaného na základě zákona.“30

Dále k přidělování soudní agendy jednotlivým soudcům: „ustanovení o rozvrhu 

práce je možné považovat za zákonné předpisy, které zajišťují požadavek, aby věc 

projednával a o ní rozhodoval zákonný soudce.“31

Tento všeobecně rozšířený výklad není, dle mého názoru, v souladu s pravidly 

jazykového ani logického způsobu výkladu a je možné se pouze domnívat, že tento 

závěr je spíše v souladu se rčením: „přání otcem myšlenky“, než s objektivním 

posouzením věci.

Je tedy možné tento způsob přidělení věci soudci (pomocí rozvrhu práce) 

považovat za vyhovující požadavku článku 38 odst. 1, Listiny? 

Zřejmě ne, jelikož zákon stanovuje pouze příslušnost soudu, nikoli soudce 

samotného a tak výše uvedený požadavek Listiny zůstává nenaplněn. 

Přidělení jednotlivých věcí a tedy příslušnost soudce je dána rozvrhem práce, 

který každoročně vydává předseda soudu po projednání se soudcovskou radou. 

Odpovědnost za přidělení věcí je ponechána, pouze s povinností projednání 

v soudcovské radě, na předsedovi soudu. Ten je zákonem omezen pouze v tom smyslu, 

že rozvrhem práce pro příští kalendářní rok, nebo změnou rozvrhu práce nesmí být 

dotčeno rozdělení věcí a, pokud je to možné, ani zařazení soudců a přísedících do 

jednotlivých soudních oddělení, provedené před jejich účinností. To neplatí, nebyl-li ve 

věci učiněn žádný úkon, nebo došlo-li ke zřízení nového soudního oddělení, nebo jeho 

zrušení. Věc, která je již na soudě, ale dosud v ní nebyl učiněn žádný úkon, může být 

tedy pomocí změny rozvrhu práce přidělena kterémukoli soudci. 

Takto široce koncipovaná diskreční pravomoc se zdá být nejen v rozporu 

s požadavky Listiny, ale nevylučuje ani možnost manipulace s přidělením jednotlivých 

                                                          
30 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. 2. díl, Práva a svobody. 
Praha : Linde, 2002. s. 308.
31WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Praha : Linde, 2008. s. 131.



45

věcí. Rovněž se zdá být nevhodně krátké období, na které je rozvrh práce vydáván a 

které tak může umožňovat jeho účelové přizpůsobení. 

Jako řešení tohoto stavu lze navrhnout nejdříve prodloužení časové platnosti 

jednotlivých rozvrhů práce na delší období než je kalendářní rok a následně stanovení 

jasných pravidel pro přidělování věcí jednotlivým soudcům uvedené v zákoně. 

Jako potřebné se respektování Ústavy v této věci jeví i s ohledem na stav, který 

momentálně panuje v přidělování věcí podle rozvrhů práce u jednotlivých soudů. 

Například podle rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 1 je „rozdělování 

věcí do jednotlivých senátů založeno důsledně na objektivních kritériích - způsob 

přidělování podle obecného dorovnávacího principu zajišťuje rovnoměrně zatížení 

každého senátu, respektuje základní specializaci soudců a přidělování se děje náhodným 

způsobem, který nelze odhadnout ani ovlivnit“32. Konkrétní postup přidělení věci je pak 

popsán takto: „Věci C v rozsahu 30 % celkového nápadu připadajícího na jeden 

občanskoprávní senát – bez specializace, přidělované obecným dorovnávacím 

způsobem v rejstříku C“33. Obecný dorovnávací princip znamená, dle vysvětlení 

Obvodního soudu to, že věci napadají do jednotlivých senátů postupně tak, aby jejich 

zatížení bylo rovnoměrné.

U okresního soudu v Ostravě pak rozvrh práce stanoví: „Věci vymezené v ust. § 

7 odst. 1, 2, 3 občanského soudního řádu, s výjimkou věcí, pro nějž jsou stanovena 

zvláštní pravidla v této části či jiné části rozvrhu práce, se přidělují do senátů 16C, 17C, 

…. po jedné věci do každého senátu podle pořadí jejich nápadu počínaje senátem s 

nejnižším číselným označením…“34

Je třeba také dodat, že u většiny soudů nejsou, alespoň na elektronické úřední 

desce, rozvrhy práce vůbec k dispozici. V ZSS je pouze stanovena podmínka, že rozvrh 

práce je veřejně přístupný; každý má právo do něho nahlížet a činit si z něj výpisy nebo 

opisy, přičemž např. na výše jmenovaném Okresním soudě v Ostravě mi bylo sděleno, 

že rozvrh práce k dispozici nemají a že je vyvěšen pouze na elektronické úřední desce.

                                                          
32

Rozvrh práce na rok 2011 pro občanskoprávní úsek [online]. Praha : Obvodní soud pro prahu 1, 
5.1.2011 [cit. 2011-04-23]. Dostupné z WWW: 
<http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=1083844>. 
33

Tamtéž.
34

Rozvrh práce Okresního soudu v Ostravě na rok 2011 [online]. Ostrava : Okresní soud v Ostravě, 
6.1.2011 [cit. 2011-04-23]. Dostupné z WWW: 
<http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=1095077>.
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3.4. Princip rovnosti a kontradiktornosti

Tento princip je vyjádřen v článku 96 odst. 1 Ústavy: 

Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

V článku 37 odst. 2, 3 a 4 Listiny:

2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními                   

orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

4)Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání má právo na 

tlumočníka

Také v § 18 OSŘ odst. 1:

Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo 

jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti 

k uplatnění jejich práv.

Princip rovnosti znamená rovnost postavení účastníků vůči soudu, tzn. rovnost 

procesních oprávnění a povinností. Evropský soud o tomto principu mluví jako o 

„rovnosti zbraní“. Rovnost v řízení je zajištěna také těmito instituty: právem na použití 

mateřského jazyka, poučovací povinností soudu, právem na právní pomoc a institutem 

osvobození od soudních poplatků.

Princip rovnosti by měl dojít naplnění v tzv. principu kontradiktornosti. 

Kontradiktornost procesu znamená, že vše musí být podrobeno debatě, rozpravě 

účastníků, kteří mají právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a ke všem důkazům.35

                                                          
35

WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Praha : Linde, 2008. s. 71.
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Judikatura Ústavního soudu 

Obecně k rovnosti:

Zásada rovnosti účastníků před soudem, zakotvená v čl. 37 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod a čl. 96 odst. 1 ústavy, je provedena v § 18 občanského 

soudního řádu a dále se, v podmínkách občanského soudního řádu, promítá především 

v právu všech účastníků jednat ve své mateřštině, vyjádřit se k návrhům i všem důkazům

(§123), nahlížet do soudního spisu a činit si z něho výpisy a opisy(§44), přednést nebo 

doplnit své návrhy a závěry(§118), aby byli vždy předvoláni k jednání(§115), aby jim 

bylo vždy doručeno rozhodnutí( §158), vystupovat osobně nebo prostřednictvím 

zástupce(§24)aj.(II ÚS 74/93)

Z důvodů dodržování zásady procesní rovnosti nemůže soud již nyní za procesní 

stranu účastnou soudního sporu provádět věcnou formulaci žalobního návrhu na 

rozsudečný výrok - žalobního petitu (§ 5 o.s.ř. po novele č. 519/1991 Sb. platné od 

1.1.1992), neboť by byla dotčena rovnost obou stran (čl. 96 odst. 1 Ústavy č. 1/1993 

Sb.) a nestrannost soudu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.). 

(I. ÚS 153/94)

Zásada rovnosti účastníků před soudem, zakotvená v čl. 37 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod, je rozvedena v jednotlivých ustanoveních občanského 

soudního řádu, avšak z žádného z těchto ustanovení nelze dovodit povinnost obecných 

soudů diferencovat mezi subjektivními předpoklady a schopnostmi fyzických osob jako 

účastníků řízení v návaznosti na jejich věk. Takovýmto postupem by právě naopak byla 

zásada rovnosti účastníků vážně narušena, neboť soud by subjektivně přiznával 

některému z účastníků více práv oproti druhému. (IV. ÚS 303/98)

K poučovací povinnosti:

Závěr o tom, kdy je a kdy není na místě poučení soudu ve smyslu § 5 o.s.ř. je 

třeba činit v každém jednotlivém případě podle konkrétně existujících okolností, 
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zejména s přihlédnutím k tomu, koho žalobce zamýšlel žalovat, a zda je možno 

nesprávné označení žalovaného posoudit spíše jako omyl žalobcův.(IV. ÚS 41/95)

Podle ustanovení § 5 o.s.ř. soudy poskytují účastníkům řízení poučení o jejich 

procesních právech a povinnostech. Podle názoru Ústavního soudu ustanovení § 5 o.s.ř. 

je nutno vyložit tak, že soud je povinen účastníky poučit, jaká práva jim přiznávají a 

jaké povinnosti ukládají procesněprávní předpisy, jak procesní úkony provést, 

popřípadě jak je třeba odstranit vady procesních úkonů již učiněných, aby vyvolaly 

zamýšlené procesní účinky. Cílem poučovací povinnosti je informovat účastníka o tom , 

jaká má v procesu práva a povinnosti, aby jím provedené procesní úkony mohly vyvolat 

zamýšlené účinky a aby mohl splnit své procesní povinnosti. Do poučovací povinnosti 

tedy nepatří návod, co by účastník měl nebo mohl zákonem stanoveným způsobem dát 

najevo, co hodlá v řízení učinit. (I. ÚS 63/96)

Pokud procesní úkony účastníků řízení obsahují zjevnou nesprávnost, jejíž 

odstranění umožňuje rovněž odstranit nedostatek podmínek v řízení, přičemž 

konstatování této zjevnosti nevyžaduje procesní aktivitu soudu (např. dokazování), 

nutno účastníkům řízení dát příležitost tuto nesprávnost odstranit. Opakem tohoto 

postupu je přepjatý formalismus, jehož důsledkem je sofistikované zdůvodňování zjevné 

nespravedlnosti, a tím dotčení smyslu § 1 o. s. ř., čl. 90 Ústavy a čl. 36 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. (III. ÚS 127/96)

K doručování:

Rozkazní řízení, vzhledem k tomu, že se jedná o zkrácené řízení soudní, 

vyžaduje, aby platební rozkaz byl doručen žalovanému do vlastních rukou. Doručením 

do vlastních rukou se teprve vyvozuje rovnost účastníků řízení, neboť i žalovanému je 

dána možnost projevit svou vůli a vyjádřit se. A zde již nezáleží na tom, zda svou vůli 

žalobce projeví mlčky nebo písemným odporem, i když zákon s každou z těchto forem 

spojuje jiné následky. Nesplněním této podmínky doručení platebního rozkazu do 

vlastních rukou odpůrci, nemůže platební rozkaz nabýt právní moci. Pokud by tak soud 
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učinil, porušil by základní ustanovení zakotvené v čl. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny o rovnosti 

účastníků v řízení a čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny o spravedlivém procesu. (II. ÚS 

406/2000)

Komentář:

Doručování písemností v soudním řízení civilním prošlo v posledních několika 

letech řadou změn. Z hlediska spravedlnosti procesu se týká principu rovného přístupu 

k soudu, kontradiktornosti i rovnosti účastníků obecně. Zřejmě nejpatrnější tendence, 

která vyplývá z těchto změn, je zefektivnění celého procesu a v konečném důsledku 

zrychlení celého řízení. Předpoklady, na kterých tyto změny stojí, však nejsou v souladu 

s realitou a vycházejí pouze ze zjednodušeného pohledu na chování členů dnešní 

společnosti. 

Jedním z těchto předpokladů je, že společnost je složená z jedinců žijících trvale 

na jednom místě, přičemž někteří z nich si nevyzvedávají soudní písemnosti záměrně, a 

to s cílem vyhnout se soudnímu řízení, nebo jinému neblahému důsledku, který si 

s písemností pro spojují. V případě, že by tomu tak opravdu bylo, byla by dnešní úprava 

nejspíše zdařilou a funkční. 

Avšak život členů společnosti je mnohem variabilnější, než ve výše uvedené 

představě zákonodárce. Lidé se, v čím dál tím větší míře, nezdržují pouze na jednom 

místě a vyjíždějí např. na studijní pobyty, nebo pracují a tedy se i zdržují na různých 

místech u nás či v zahraničí. Tím se stále rozšiřuje okruh těch, kterým stát nedokáže 

spravedlivý proces zaručit. Už jenom z toho důvodu, že se o něm nemusí vůbec 

dozvědět, jim v podstatě odnímá možnost hájit svá práva.

Stav, kdy celé řízení může proběhnout bez toho, aby se o něm jeho účastník 

dozvěděl36, je zcela nepřijatelný, a naprosto popírá nejen princip rovnosti a 

kontradiktornosti, přístupu k soudu a princip ústnosti a přímosti, ale vlastně nezaručuje 

účastníku ani proces samotný natož proces s přívlastkem spravedlivý.

Minimálním požadavkem ochrany práva na spravedlivý proces je vědomí 

účastníka o tom, že se nějaké řízení proti němu vede a oč jde. Stát toto musí účastníku 

zaručit, alespoň prvním faktickým doručením písemnosti, která se řízení týká. Po tomto 

                                                          
36

Možnost tzv. náhradního doručení žaloby společně s předvolání k jednání dle § 49, odst. 4 OSŘ.
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okamžiku, již může nastat plná odpovědnost účastníka řízení za úspěšnost či 

neúspěšnost řízení. Až poté se jedná o odpovědnost účastníka samotného a případné 

provedení řízení, např. bez jeho přítomnosti, pak již nic nebrání.

Právo namítat následně neúčinnost doručení, dle § 50d OSŘ, které má tento 

nedostatek spravedlnosti úpravy doručování řešit, je naprosto nedostatečné. V případě, 

že se účastník o proběhnuvším řízení dozví, např. až s příchodem exekutora, tzn. 

zpravidla několik let po inkriminovaném doručení, nemůže již být schopen si 

vzpomenout, kde se v té době nacházel, natož to dokázat před soudem. 

K ustanovování opatrovníka účastníku, který není znám:

Z nosných právních závěrů považuje nyní Ústavní soud za vhodné k nyní 

posuzované věci resumovat, že šetření, jež má předcházet ustanovení opatrovníka 

účastníku, jehož pobyt není znám, musí být dostatečně důkladné a aktuální, aby mohlo 

být oporou pro závěr, že jsou dány důvody pro jeho ustanovení. Ustanovení opatrovníka 

nemůže být toliko formálním úkonem, jenž by měl pouze urychlit soudní řízení prakticky 

pouhým zřízením doručovacího místa. (IV. ÚS 450/09)

Ústavní soud v řadě svých nálezů vyslovil názor, že je zásadně nevhodné, 

pokud je opatrovníkem účastníka řízení ustanovena osoba podřízená orgánu veřejné 

moci, který vede řízení, a to právě s ohledem na z toho plynoucí konflikt mezi 

povinnostmi vůči zaměstnavateli a vůči účastníkovi řízení. Obecný soud porušil základní 

práva stěžovatelky podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

tím, že jí - jako osobě neznámého pobytu - ustanovil jako opatrovníka svého vlastního 

zaměstnance, a poté rozhodl o věci samé. (I. ÚS 2406/08)

Judikatura Evropského soudu:

Kontradiktrorní  řízení je jednou ze základních záruk soudního řízení.

(Feldbrugge proti Nizozemí, 29. 5. 1986)
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Bez stran stojících proti sobě nelze hovořit o rovnosti nebo nerovnosti zbraní.

(Borgers proti Belgii, 30. 10. 1991)

K rovnosti zbraní (equality of arms):

Soud se domnívá, že ve sporech , v nichž proti sobě stojí soukromé zájmy, 

rovnost zbraní implikuje povinnost poskytnout každé straně rozumnou možnost přednést 

svou záležitost – včetně důkazů – za podmínek, které ji nestaví do situace zřejmé 

nevýhody vůči jejímu odpůrci. (Dombo Beheer B.V. proti Nizozemí, 27. 10. 1993)

Komentář:

Z pohledu účastníků řízení je diskutabilní, zda o rovnosti můžeme opravdu 

hovořit v případě, že je jeden účastník v řízení zastoupen advokátem či jiným 

zástupcem kvalifikovaným k poskytování právní pomoci a druhý nikoliv. Účastník 

zastoupený advokátem má větší možnosti uplatnění svého práva a tak větší možnost 

celý soudní spor, ve svém důsledku, vyhrát, než účastník takto nezastoupený (nadto 

v realitě našeho velmi složitého právního řádu). V případě, že by tomu tak nebylo, 

nemělo by zastoupení advokátem žádný smysl. V případě, že tedy jeden z účastníků 

právně zastoupen není a druhý naopak je, lze, dle mého názoru, jen těžko mluvit o 

procesní rovnosti. 

Možnost vzniku této nerovnosti je pak zákonitě největší hlavně mezi účastníky

s rozdílným materiálním zázemím. Movitější účastník si advokáta tzv. „může dovolit“ a 

naopak méně movitá protistrana nikoliv. Vzniká zde velice nebezpečný prostor pro 

diskriminaci těchto účastníků z hlediska možnosti rovného hájení svých práv v řízení 

před soudem. 

Je možné předpokládat, že každý účastník řízení má obecné povědomí o 

existenci placené advokátní pomoci v řízení. Naopak není možné považovat za obecně 

známou možnost ustanovení bezplatné právní pomoci.

Lze tedy konstatovat, že by, v tomto případě, měli být účastníci nezastoupeni 

v procesu advokátem, poučeni o této možnosti a o tom, že mohou požádat o bezplatné 

zastupování advokátem. V případě, že tato poučovací povinnost neexistuj, není, dle 
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mého názoru, možné mluvit o reálné „rovnosti zbraní“ v řízení před civilním soudem. 

V rámci psaní této práce jsem také navštěvoval soudní jednání v civilních 

věcech a zjišťoval, jakým způsobem soudci plní svou poučovací povinnost. Postupně 

jsem se zúčastnil dvanácti soudních jednání na obvodních soudech pro Prahu 1, 2, 6, 7 a 

u Okresního soudu v Ostravě, která vždy řídil jiný soudce. Vzhledem k celkovému 

počtu soudců se jedná o reprezentativní vzorek 0,39 % a tak i závěry vyplývající 

z těchto pozorování mohou mít obecnou vypovídací hodnotu. Kritérium výběru 

jednotlivých jednání bylo, krom různosti soudců, aby se jednalo o civilní řízení sporné. 

Autentičnost sebraných dat je podpořena nevědomostí účastníků i jednotlivých soudců o 

důvodu mé přítomnosti.

Závěry, které mohu z tohoto pozorování vyvodit, mají charakter jednak 

subjektivní, které uvedu v následujícím textu a jednak objektivní, které shrnu 

v následující tabulce. Ze svého pohledu považuji za alarmující praxi, kdy soudce diktuje 

do protokolu, že provedl poučení, které ve skutečnosti neprovedl, což se stalo ve dvou 

případech. Jednou dokonce soudce po dobu dokazování usínal. Samotné diktování do 

protokolu je pak většinou nejen nepřesné, ale hlavně prodlužuje jednání samotné skoro 

o polovinu.

V přiložené tabulce uvádím závěry svých pozorování, co se týče poučovací 

povinnosti soudu. 

Poučovací 

povinnost

Poučení o 

koncentraci dle §

118a OSŘ

Poučení o 

odvolání dle § 156 

OSŘ

Fakultativní 

poučení o 

možnosti 

stanovení 

právního zástupce 

dle § 30 odst. 1 

OSŘ

Fakultativní 

poučení o nutnosti 

opravy nebo 

doplnění 

procesního úkonu 

dle § 43 odst. 1 

OSŘ

100 %                  83,3 % 91,6 % 8,3 %

proběhlo po sedmi 

letech sporu

8,3 %

Pokud je právo na spravedlivý proces subjektivním právem, musíme vždy jeho 

naplnění či nenaplnění poměřovat vztahem k jeho subjektu. Z tohoto hlediska je, dle 

mého názoru, možné rovnost v procesu vnímat také jako rovnost účastníků 
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v informacích o možnostech ochrany jejich práv, která pak v konkrétním případě 

znamená i subjektivní rovnost práv. 

Jednoduchým argumentem ve prospěch této hypotézy je, že pokud by byla 

zákonná procesní práva seberovnější, procesní pravidla, zajišťující rovnost účastníků,

sebepropracovanější a přitom by první účastník příchozí k soudu o nich nevěděl a druhý 

ano, nešlo by nazvat proces spravedlivým. Je třeba ovšem i v zajištění tohoto cíle hledat 

rovnováhu mezi úlohou soudu, jako nestranného a nezávislého orgánu pouze 

rozhodujícího ve věci, a úlohou soudu pečujícího o rovnost v řízení svou poučovací 

povinností. 

Z tohoto pohledu je zajímavé, jakým způsobem se v posledních letech ubírá 

zákonodárství v ochraně subjektivních práv, např. ve vztahu spotřebitel – obchodník, 

kde je, čím dál tím více, dbáno na to, aby každý spotřebitel dostal co nejvíce potřebných 

informací a při koupi čehokoli také obsáhlý návod na použití. Stát sám však, zdá se, 

nepečuje o informovanost občana stejně ve chvíli, kdy využívá jeho služeb a přichází do 

styku se soudní mocí. Není mu, dle zákona, povinen poskytnout žádný „návod na 

použití“ a ani mu jej neposkytuje, pouze v omezené míře poskytuje poučení.

Z tohoto pohledu se poměrně komicky jeví „Poučení pro osoby vstupující do 

jednací síně“, které je umístěno u vstupu do každé jednací síně všech soudů a ve kterém 

se např. uvádí, že se osoby v řízení oslovují „ pane nebo paní“, a že po celou dobu 

jednání má mít účastník sundanou pokrývku hlavy. V případě, že někteří účastnící 

potřebují takovýto „návod“ musí být jejich nerovnost s účastníkem zastoupeným 

advokátem naprosto propastná.

Bylo by tedy de lege ferenda velice zásadním počinem, kdyby při prvním 

kontaktu se soudní mocí každý obdržel, např. na jednom listu tzv.“ návod na použití“, 

ve kterém by byly stručně popsány jeho práva v řízení a možnosti jejich uplatnění. 

Přinejmenším by takové poučení mohlo být připojeno k výše popsanému „ Poučení pro 

osoby vstupující do jednací síně“. V úvahu by také připadalo, např. zřízení jakéhosi 

informačního místa na každém soudě, kde by účastníku řízení byla poskytována 

zdarma, alespoň základní právní pomoc, která by mohla být realizována např. studenty 

vyšších ročníků právnických fakult jako dobrovolná činnost, přispívající k jejich 

akademickým zkušenostem.  
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Myslím si, že by tato opatření ve skutečnosti nebyla ani nijak nákladná a reálně 

by zvyšovala rovnost účastníků a tím i míru spravedlnosti celého řízení. Je pouze 

s podivem, že nic takového dosud neexistuje ve věci, kde se často rozhoduje o životních 

osudech a velice závažných věcech a přitom stát vydává různé příručky a zřizuje 

informační centra k řešení mnohem marginálnějších životních situací, než je účast na 

soudním řízení.   

3.5. Princip veřejnosti

Požadavek veřejnosti procesu je uveden v článku 96 odst. 2 Ústavy:

Jednání před soudem je ústní a veřejné, výjimky stanoví zákon. Rozsudek 

se vyhlašuje vždy veřejně.

V článku 38 odst. 2 Listiny:

Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných 

průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným 

důkazům. Veřejnost může být vyloučena pouze v případech stanovených zákonem.

Důvody vyloučení veřejnosti jsou striktně vyjmenovány v § 116 OSŘ, přičemž 

vyhlášení rozsudku je vždy veřejné. Účelem zásady veřejnosti je především zajištění 

veřejné kontroly justice.

Judikatura Ústavního soudu:

Ústavní soud dospěl k závěru, že princip veřejnosti jednání musí být respektován 

alespoň v jedné instanci. (I.ÚS 282/96)

V rámci zásad spravedlivého soudního řízení je třeba trvat na tom, aby bylo 

účastníkům umožněno domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu, přičemž „stanoveným 
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postupe“ je nutno v principu rozumět, mimo jiné, osobní přístup účastníka k soudu, jeho 

výslech a projednání věci v jeho přítomnosti tak, aby se mohl vyjádřit ke všem 

prováděným důkazům. (III. ÚS 328/96)

Nejen veřejnost soudního jednání a právo účastníka soudního řízení být u 

jednání před soudem přítomen, ale - nikoli v poslední řadě - i jeho právo vyjádřit se k 

prováděným důkazům, náleží k základním nejen procesním, ale především též k 

ústavním podmínkám spravedlivého procesu (čl. 36 Listiny základních práv a svobod), v 

němž práva mají býti chráněna (čl. 90 úst. zák. č. 1/1993 Sb.). (III. ÚS 113/96)

Judikatura Evropského soudu:

Veřejnost řízení chrání strany před tajnou justicí vymykající se veřejnosti, je 

jedním z prostředků zachování důvěry k soudům. Průhlednost, kterou propůjčuje výkonu 

spravedlnosti, napomáhá dosažení spravedlivého procesu. (Pretto proti Itálii, 19. 12. 

1983)

Veřejnost soudního jednání je základním principem zakotveným v čl. 6 

odst.1Úmluvy. Ani znění ani duch tohoto textu nebrání jednotlivci, aby se jej z vlastní 

vůle výslovně nebo mlčky vzdal, avšak projev vůle v tomto smyslu musí být jednoznačný 

a nesmí být v rozporu se žádným důležitým veřejným zájmem. (Schuler – Zgraggen proti 

Švýcarsku, 24. 6. 1993)

Tento princip musí být plně respektován alespoň při jednoinstančním řízení o 

meritu věci, pokud zde nejsou důvody uvedené v čl 6. Odst. 1 umožňující vyloučení 

veřejnosti.(Hakansson a Sturesson proti Švédsku, 21. 2. 1990)

Komentář:

V posledních letech, díky technickému pokroku, který jde ruku v ruce se 

stoupajícím vlivem médií ve společnosti, nově vznikla možnost uskutečňování přímého 

přenosu přímo ze soudní síně, ve které se jednání koná. Tato možnost je však stále 

poměrně nová a neusazená v kontextu principu veřejnosti řízení (přinejmenším v naší 
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zemi) a vyvolává otázku, v jakém je vztahu k principu veřejnosti a jak by měla být 

z tohoto pohledu vnímána. 

Nejdříve je nutné definovat tuto možnost jako situaci, kdy je soudní jednání 

v soudní síni natáčeno kamerou a vysíláno. Všichni, kdo mají přijímač tohoto vysílání, 

se mohou na jednání takto zprostředkovaným způsobem podívat. Veřejná kontrola 

soudní moci, vyjádřená také možností účastnit se soudního jednání, je potřebná, nejen 

pro svou kontrolní funkci, ale rovněž, pro svou funkci preventivní. Rozšíření možnosti 

zpřístupnění jednání, pomocí přímého přenosu, je tedy možné vnímat jako pouhé 

virtuální rozšíření kapacity soudní síně a slouží tak k prohloubení tohoto principu. 

Problém však vzniká v případě, že by jeden z účastníků nesouhlasil s takovouto 

formou medializace svého sporu, jelikož v řízení nejde jen o výkon státní moci, který se 

pak nejvíce koncentruje do vyhlášení rozsudku, vždy veřejného, ale jde v něm též o 

subjektivní práva a povinnosti jeho účastníků. Žalobce, jako ten, který soudní řízení 

inicioval a na soud se obrátil, by měl počítat i s možností přístupu veřejnosti na toto 

jednání i v takovéto formě. V případě žalovaného tato situace takto jasná není, jelikož 

se víceméně nedobrovolně účastní takového řízení a zřejmě by měl mít, de lege ferenda, 

právo, takto široce pojatou, veřejnost řízení odmítnout. 

3.6. Princip ústnosti a přímosti

Tyto principy se týkají pouze části řízení a to jednání. Jsou obsaženy ve výše 

zmíněných ústavních normách (článek 96 odst. 2 Ústavy) a společně se zásadou 

veřejnosti znamenají, že je v procesu důležité to, co bylo účastníky soudu ústně sděleno. 

Princip přímosti pak, že je soud v přímém osobním styku s účastníky.

Judikatura Ústavního soudu:

Skutková zjištění (zjištění skutkového stavu) jsou v občanském soudním 

řízení výsledkem provedení důkazů (§ 122 o. s. ř.) a jejich hodnocení (§ 132 o. s. ř.). Z 

uvedeného plyne a contrario závěr, že skutková zjištění může činit toliko ten soud, který 

důkaz provedl. Dodržení zásady přímosti je tudíž jedním z pojmových znaků důkazního 

řízení.
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Důkazní řízení obsahuje provedení důkazů a jejich hodnocení a ústí ve 

zjištění skutkového stavu. Hodnocení důkazů bez jejich provedení soudem (nejsou-li 

dány důvody dožádání) zakládá porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v důsledku porušení 

zásady přímosti, dle níž dokazování provádí soud, jenž rozhoduje ve věci, a to při 

jednání, ke kterému předvolá účastníky řízení, přičemž rozhodnutím ve věci je i změna 

rozhodnutí nalézacího soudu soudem odvolacím v odvolacím řízení. Smyslem a účelem 

zásady přímosti je objektivita a nezávislost soudního rozhodování, jakož i zabezpečení 

práva účastníků řízení k provedeným důkazům se vyjádřit. (IV. ÚS 57/04)

3.7. Princip hospodárnosti

Tento princip je vyjádřen v článku 38 odst. 2 Listiny slovy „bez zbytečných 

průtahů“ a v článku 6 odst. 1 Úmluvy slovy „v přiměřené lhůtě“. Tato zásada je 

výrazem důležitého atributu spravedlivého řízení, kterým je jeho co nejrychlejší možný 

průběh.

Judikatura Ústavního soudu:

Podle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva, se kterou se 

ztotožňuje i Ústavní soud České republiky, je třeba přiměřenost lhůty určitého řízení 

posuzovat komplexně podle okolností případu s přihlédnutím ke složitosti věci a k 

jednání stěžovatele a orgánů projednávajících případ. (IV. ÚS 154/96 )

Ústavní soud se v několika nálezech vyslovil k problematice průtahů v řízení 

před obecnými soudy. Prohlásil, že je věcí státu, aby organizoval své soudnictví tak, aby 

jeho principy (zakotvené v Listině a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod) byly respektovány; případné nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži 

jednotlivce, který od soudu právem očekává ochranu svých práv v přiměřené době. 

Přitom pro řešení této otázky není rozhodující, zda je zvlášť nazírána jurisdikční a 

správní složka soudní moci. (I. ÚS 533/05)
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Judikatura Evropského soudu:

Soud úvodem poznamenává, že čl. 6 odst. 1 smluvním státům ukládá povinnost 

organizovat své soudní orgány tak, aby jim umožnily vyhovět požadavkům tohoto 

ustanovení. Velmi mu záleží na tom, aby znovu potvrdil význam, jaký je přikládán tomu, 

aby spravedlnost nebyla vykonávána s prodlevami způsobilými ohrozit  její efektivnost a 

důvěryhodnost. Kromě toho připomíná, že Výbor ministrů Rady evropy, ve své rezoluci 

DH (97) 336 ze dne 11 července 1997 vyjádřil mínění, že „ přehnaná zdlouhavost 

spravedlnosti je značným nebezpečím, zejména pro právní stát“. (Botazzi proti Itálii, 

28. 6. 1999)

Přiměřenost délky řízení je třeba vyhodnotit ve světle okolností případu a 

s přihlédnutím k následujícím kritériím: složitost případu, chování stěžovatele a 

relevantních orgánů a oč se stěžovateli ve sporu jedná. (Frydlender proti Franci, 27. 6.

2000)

Umožňuje-li právní stát ústavní stížnost strany k Ústavnímu soudu, zahrnuje 

lhůta řízení dokonce i řízení před ústavním soudem. (Buchholz proti Německu, 6. 5. 

1981)

V České republice neexistuje žádný právní prostředek nápravy, s jehož pomocí 

by si někdo mohl stěžovat na přehnanou délku řízení. (Hartman proti České republice, 

10. 7. 2003)

Komentář:

Tato zásada, v minulosti českou justicí často porušovaná, pro níž pravidelně 

prohrávala Česká republika pře u Evropského soudu, je neopomenutelným atributem 

spravedlivého řízení. Již ze samého účelu poskytování spravedlnosti vyplývá, že, 

v případě nadměrně dlouhého procesu rozhodování, ztrácí konečné rozhodnutí 

v takovém procesu svůj význam a takový proces je nakonec nespravedlivý i pro
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účastníka, který v něm dosáhl úspěchu. Je také demotivující pro všechny potencionální 

účastníky řízení, kteří pak spíše rezignují na své právo na soudní ochranu vůči státu a 

pokouší se svá práva chránit buď jinak, nebo vůbec, přičemž ani jeden ze způsobů není 

prospěšný pro demokratickou společnost a její zdravé fungování. 

Dalo by se tedy konstatovat, že soudnictví, které nedostojí požadavku 

hospodárnosti a neřeší soudní věci bez zbytečných průtahů nebo v přiměřené lhůtě, 

přestává reálně plnit svůj základní úkol, kterým je poskytování ochrany právům

jednotlivých subjektů. Přiměřená délka řízení je důležitá především ve věcech 

rodinných (rozhodování o výchově dětí)37, ve kterých byla, společně s věcmi 

restitučními38, Česká republika také nejčastěji Evropským soudem odsuzována.

Zákonodárce reagoval na kritiku Evropského soudu ohledně nemožnosti 

právního prostředku nápravy proti průtahům v řízení a v roce 2003 byla novelou zákona 

o soudech a soudcích č. 192/2003 Sb., s účinností od 1. 7. 2004, zavedena možnost 

účastníka řízení domáhat se určení lhůty pro provedení procesního úkonu. O tomto 

návrhu rozhoduje soud nadřízený soudu, u něhož se řízení vede a podmínkou podání 

návrhu je předchozí neúspěšné vyřízení stížnosti na průtahy řízení orgánem státní 

správy soudu. 

V případě, že má účastník za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může 

požádat nadřízený soud o určení lhůty k provedení procesního úkonu. K návrhu se do 

pěti dnů vyjádří dotčený soud a nadřízený soud pak do 20 dnů rozhodne usnesením, zda 

návrh odmítá, zamítá, nebo mu vyhovuje. V rozhodnutí, kterým vyhovuje návrhu, určí 

podřízenému soudu lhůtu k provedení procesního úkonu, u něhož stěžovatel namítá 

průtahy. Soud, proti kterému návrh směřoval, je touto lhůtou vázán. Proti tomuto 

rozhodnutí nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

Nevýhody tohoto institutu vystihuje Nezdařil takto: „spočívají v jeho zařazení 

do zákona o soudech a soudcích a tak v případě účastníka nezastoupeného právním

zástupcem, není reálná možnost, jak se tento může o této možnosti dozvědět. Druhou 

příčinou je jistá „nedotaženost“ zákonné úpravy. Zákon prostě nepočítá se všemi 

případy, k nimž v řízení před soudem běžně dochází. Důsledkem je, že podání žaloby o 

určení lhůty často nevede ke zrychlení soudního řízení, ale naopak jej prodlužuje. Může 

                                                          
37

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Voleský proti České republice z 29. 6. 2004.
38 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hartman proti České republice z 10. 7. 2003.
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se například stát, že účastník civilního řízení podá návrh, aby nadřízený soud uložil 

procesnímu soudu lhůtu k nařízení ústního jednání ve věci. Procesní soud přitom již 

tento úkon učinil, ale navrhovatel o tom v době podání návrhu ještě nevěděl (nebyl 

dosud obeslán, obsílku si nevyzvedl na poště apod.).

Soud, proti němuž návrh směřuje, musí v takovém případě ústní jednání odročit 

a spis spolu s návrhem předložit nadřízenému soudu k rozhodnutí. Paradoxně tím dojde 

k dalšímu prodlení v řádu přinejmenším několika týdnů. 

Také může nastat případ, že se účastník domáhá určení procesní lhůty za situace, 

kdy je soudní spis u znalce nebo u dožádaného soudu na druhém konci republiky 

(například za účelem výslechu nemocného účastníka či svědka v místě bydliště). 

Nadřízený soud může sotva posoudit existenci průtahů bez znalosti procesního spisu. 

Dotčený soud proto musí svůj spis od znalce či dožádaného soudu vyžádat zpět, poté 

předložit nadřízenému soudu a po jeho rozhodnutí vrátit znalci k dokončení posudku 

nebo dožádanému soudu k provedení výslechu. To vše řízení značně prodlouží.“39

3.8. Principy Ústavního soudu

3.8.1. Zákaz překvapivých rozhodnutí

Ústavní soud označil za rozhodnutí odporující právu na spravedlivý proces též 

rozhodnutí odvolacích soudů, ve kterých se tyto odchýlí od právního názoru soudu 

prvého stupně, aniž by daly účastníkům možnost se k takto změněnému právnímu 

názoru vyjádřit. Na druhou stranu je nutno každý případ hodnotit individuálně a nelze 

označit každé rozhodnutí odvolacího soudu, kdy dospěje k odchylnému právnímu 

závěru za překvapivé. Rozhodující je tedy vždy skutečnost, zda měl účastník řízení 

reálnou šanci vyjádřit se k provedeným důkazům či nikoliv.40

                                                          
39 NEZDAŘIL, Aleš. Pravniradce.ihned [online]. 22. 11. 2006 [cit. 2011-03-02]. Možnosti obrany proti 
průtahům v soudním řízení. Dostupné z WWW: <Pravniradce.ihned [online]. 22. 11. 2006 [cit. 2011-28-
04]. Možnosti obrany proti průtahům v soudním řízení. Dostupné z WWW: >.
40 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. Praha : Linde, 2005. s. 200.
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Judikatura Ústavního soudu:

Ústavní soud připomíná svoji ustálenou judikaturu k otázce tzv. překvapivosti 

rozhodnutí, podle níž se jedná o překvapivost rozhodnutí tehdy, jestliže postup obecných 

soudů nese znaky libovůle. „Tak je tomu i tehdy, kdy odvolací soud se odchýlí od 

hodnocení důkazů soudem prvého stupně a tyto důkazy hodnotí jinak, aniž by je sám 

opakoval nebo doplnil. Jinými slovy, odchýlil-li se odvolací soud nejen od skutkových 

zjištění, jaká učinil soud prvého stupně na základě bezprostředně před ním provedených 

důkazů, ale také od právních závěrů, z těchto zjištění vycházejících, a (rozhodl) sám bez 

jakéhokoli dokazování, aniž by jakýmkoli způsobem umožnil stěžovatelce se vyjádřit k 

jím nově nastolenému, meritu věci, odepřel jí tímto postupem právo na spravedlivý 

proces ve smyslu již citovaných čl. 6 odst. 1 Úmluvy a čl. 36 odst. 1 Listiny.“ (I. ÚS 

113/02 )

3.8.2. Zákaz Extrémního nesouladu

Ústavní soud opakovaně judikuje, že právo na spravedlivý proces je porušeno 

také v případě, kdy právní závěry soudu, jsou v extrémním rozporu se skutkovými 

zjištěními, anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění napadeného rozhodnutí 

nevyplývají. Jestliže z odůvodnění rozhodnutí obecného soudu musí vyplývat vztah 

mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními 

závěry na straně druhé, existuje - li mezi právními závěry a skutkový mi zjištěními 

extrémní nesoulad, dochází k porušení práva na spravedlivý proces.

V této souvislosti je nutno upozornit na význam pojmu „extrémní“ nesoulad. 

Ústavní soud respektuje fakt, že, jako soudní orgán ochrany ústavnosti, není součástí 

soustavy obecných soudů a nepřísluší mu přehodnocovat jejich rozhodování z hlediska 

zákonnosti, nýbrž pouze z hlediska ústavnosti. Ústavní soud zejména není oprávněn 

zasahovat do provedeného dokazování a přehodnocovat je, pokud by přirozeně 

neprovedl dokazování vlastní. V konkrétním případě musí jít tedy o nesoulad extrémní, 

který svojí podstatou již nabývá ústavní intenzity, neboť představuje porušení ústavně 
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zaručeného základního práva na spravedlivý proces.41

Judikatura Ústavního osudu:

V případě, kdy jsou právní závěry soudu v extrémním nesouladu s 

vykonanými skutkovými zjištěními anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění 

soudního rozhodnutí nevyplývají, nutno takovéto rozhodnutí považovat za stojící v 

rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i s čl. 1 Ústavy České 

republiky. (II. ÚS 84/94)

Kometář:

Toto pojetí se, přes svou vnitřní logiku, zdá být právně těžko obhajitelné, 

jelikož, ke škodě posuzování takovýchto věcí, nikde Ústavní soud nevyložil výklad 

pojmu „extrémní“ a tak vždy bude záležet na subjektivním hledisku jednotlivých 

soudců Ústavního soudu, kteří v budoucnu budou tyto věci posuzovat.

3.8.3. Právo na náležité odůvodnění 

Řádné odůvodnění rozhodnutí je, dle Ústavního soudu takové, ze kterého 

vyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně 

jedné a právními závěry na straně druhé. V případě, že odůvodnění rozhodnutí 

neodpovídá těmto požadavkům, jedná se o porušení práva na spravedlivý proces. Dle 

Ústavního soudu je nezávislost rozhodování obecných soudů uskutečňována v ústavním 

a zákonném procesně-právním a hmotně-právním rámci. Procesně-právní rámec 

představují především principy řádného a spravedlivého procesu a jedním z těchto 

principů je povinnost soudů odůvodnit svá rozhodnutí.

                                                          
41 Tamtéž, s. 203 – 204.
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Judikatura Ústavního soudu :

Z hlediska stanoveného postupu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) 

je požadavek řádného a vyčerpávajícího zdůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné moci 

jednou ze základních podmínek ústavně souladného rozhodnutí. (III. ÚS 103/99)

Nezávislost rozhodování obecných soudů se uskutečňuje v ústavním a zákonném 

procesněprávním a hmotněprávním rámci. Procesněprávní rámec představují 

především principy řádného a spravedlivého procesu, jak vyplívají z čl. 36 a násl. 

Listiny základních práv a svobod, jakož i z čl. 1 Ústavy České republiky. Jedním z těchto 

principů, představujícím součást práva na řádný proces, jakož i pojmu právního státu 

(čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy České republiky), a 

vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit ( § 

157 odst. 2 o.s.ř.), a to způsobem zakotveným v ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř. 

Z odůvodnění musí vyplívat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení 

důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. (III. ÚS 84/94)

Právu na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí 

řádně odůvodnit a v tom rámci se adekvátně, co do myšlenkových konstrukcí racionálně 

logickým způsobem vypořádat se všemi důkazy. Rovněž i s argumentačními tvrzeními 

uplatněnými účastníky řízení, přičemž v opačném případě dochází k ústavněprávnímu 

deficitu obdobnému kategorii neústavnosti v podobě tzv. opomenutých důkazů. Je takto 

povinností obecných soudů vypořádat se se vším, co v průběhu řízení vyšlo najevo a co 

účastníci řízení tvrdí, má-li to vztah k projednávané věci. (III. ÚS 521/05)
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3.8.4. Zákaz odepření spravedlnosti

K odepření spravedlnosti dochází, když obecné soudy postupují příliš 

formalisticky a namísto meritorního rozhodování o podaných návrzích např. zastaví 

řízení pro některou z překážek řízení, kterou bylo možno odstranit po řádném poučení 

účastníků řízení. Takto Ústavní soud judikoval hlavně v restitučních sporech, které jsou, 

dle něj, mimořádnými do té míry, že to odůvodňuje i mimořádný postup soudů, co se 

poučení účastníků. K odepření spravedlnosti může dojít i dalšími procesními 

pochybeními ze strany obecných soudů, např. když zastaví řízení, aniž by řádně 

prověřily, zda navrhovatelé uhradili soudní poplatek, nebo když odvolací soud 

(neodůvodněně) odmítne odvolání pro údajnou opožděnost, apod. 42

Judikatura Ústavního soudu:

V restitucích je na místě přistupovat k věci tak, aby nedocházelo k nevstřícnému, 

formalistickému postupu soudu, který hrozí případnou další křivdou. Restituční nároky 

jsou nároky mimořádnými, a to do té míry, že to odůvodňuje i mimořádný postup soudů, 

co se poučení účastníků (v této oblasti i jejich právních zástupců) týče. 

Nerespektováním uvedeného hrozí porušení § 43 odst. 1 o. s. ř. a následně i ustanovení 

čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR. (III. ÚS 74/94)

Pokud soud řádně neprověřil, zda navrhovatel ve stanovené lhůtě uhradil soudní 

poplatek a usnesením řízení zastavil, znemožnil stěžovateli realizaci jeho základního 

práva na řádný soudní proces. Tím došlo k porušení ustanovení článku 36 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod, který zaručuje každému, že se může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. (I. ÚS 231/95)

Zamítl-li odvolací soud odvolání pro údajnou opožděnost a v důsledku toho se 

odvoláním věcně nezabýval, odňal tímto postupem účastníkovi řízení možnost jednat 

před soudem a porušil tím jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu. (V. ÚS 

24O/95)

                                                          
42 Tamtéž, s. 204.



65

3.8.5. Zákaz opomenutého důkazu

K porušení práva na spravedlivý proces z důvodu opomenutí důkazu dochází 

v situaci, kdy soud nedostojí požadavku vyplývajícímu z práva účastníka řízení 

navrhnout důkazy a tomu odpovídající povinnosti soudů se s těmito návrhy 

přesvědčivým způsobem vypořádat. 

Pokud soud nevyhoví návrhům účastníka, musí ve svém rozhodnutí vyjádřit: 

proč se tak nestalo, v čem lze spatřovat důvod jejich neprovedení a proč nejsou 

relevantní pro skutková zjištění a objasnění věci. Důkazy, kterými se soudy nezabývaly, 

aniž by to náležitě odůvodnily, téměř vždy založí nepřezkoumatelnost rozhodnutí a jeho 

protiústavnost. 

Judikatura Ústavního soudu:

V tomto směru Ústavní soud připomíná též svoji konstantní judikaturu k otázce 

tzv. opomenutého důkazu, podle níž zásadám spravedlivého procesu odpovídá nejen 

možnost účastníka řízení vyjádřit se k provedeným důkazům, nýbrž i navrhnout důkazy 

vlastní, přičemž soud sice není povinen provést všechny navržené důkazy, avšak musí o 

vznesených návrzích rozhodnout a - pokud jim nevyhoví – „ve svém rozhodnutí vyložit, z 

jakých důvodů (zpravidla ve vztahu k hmotněprávním předpisům, které aplikoval a k 

právním závěrům, k nimž na skutkovém základě věci dospěl) navržené důkazy 

neprovedl, resp. pro základ svých skutkových zjištění je nepřevzal“. Jestliže tak obecný 

soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných 

procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v 

hlavě páté Listiny, a v důsledku toho též i v rozporu s čl. 95 odst. 1 Ústavy. Takzvané 

opomenuté důkazy, tj. důkazy, o nichž v řízení nebylo soudem rozhodnuto, případně 

důkazy, jimiž se soud při postupu podle § 132 o.s.ř. (podle zásady volného hodnocení 

důkazů) nezabýval, proto téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného 

rozhodnutí, ale současně též jeho protiústavnost. (I. ÚS 113/02)
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3.9. Exkurz k právu na přezkum 

Právo na přezkum, popřípadě též princip dvojinstančnosti, je v posledních 

letech v občanském soudním řízení poměrně silně oslabován. Tento princip je 

kodifikován v Úmluvě pouze pro řízení trestní.

V našem právním řádu je tato zásada prolomena v občanském soudním řízení a 

to účinností novely občanského soudního řádu č. 30/2000 sb. , která u nás zavedla 

jednoinstanční řízení ve věcech, kde plnění nepřevyšuje částku 2000 Kč bez 

příslušenství. Tato hranice byla pak novelou č.7/2009 sb. zvýšena na 10 000 Kč. Tyto 

věci se v literatuře i judikatuře začaly nazývat tzv. bagatelními.  

Za tzv. bagatelní, jsou tedy obecně označovány soudní spory o plnění 

nepřevyšující 10 000 Kč bez příslušenství (§ 202 odst. 2 OSŘ). Reálně se pak jedná o 

plnění až do výše několika desítek tisíc korun. V těchto věcech je nejen vyloučena 

možnost odvolání, ale společně s věcmi, ve kterých plnění bez příslušenství nepřevyšuje 

20 000 Kč (§ 237 odst. 2 OSŘ) není připuštěno ani dovolání. 

V důvodové zprávě k výše zmíněné novele, zavádějící jednoinstančnost řízení, 

se uvádí: „V navrhovaném § 202 odst. 2 se nepřipouští odvolání v tzv. bagatelních 

věcech. Jedná se o tak málo významné věci, v nichž ke správnému a spravedlivému 

rozhodnutí postačuje řízení v jediném stupni; přezkoumání takových rozhodnutí 

odvolacím soudem je jen průtahem v uspokojení oprávněných pohledávek věřitelů“. 

Bohužel již sama důvodová zpráva vystihuje jednu z negativních vlastností této úpravy, 

kterou je vychýlení rovnosti stran ve prospěch žalobců obecně. Tito, v důvodové zprávě 

nazvaní věřiteli, jsou jaksi automaticky považováni za oprávněné a je zapomínáno na 

fakt, že až soud určuje, zda je nárok oprávněný či nikoli.

Důvodová zpráva, která po osmi letech od účinnosti této novely, zvýšila výše 

uvedenou hranici na 10 000 Kč, pouze uvádí, že částka je již „ nepřiměřená“. Avšak 

mezi lety 2000 – 2009, podle údajů Českého statistického úřadu, činila inflace 29,5 %. 

Co se týká přiměřenosti, by tedy částce 2000 Kč odpovídala v roce 2009 částka 2590 

Kč.

Pro stanovení bagatelnosti (menší závažnosti) věci slouží tedy pevná peněžní 
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částka - 10 tisíc korun, bez příslušenství.43

Z pohledu zavedení jednoinstančního řízení je důležitý vztah mezi spravedlností 

řízení a hospodárností řízení. Jak jsem uvedl již dříve - nehospodárnost řízení se 

projevuje v rozhodnutích, která již pro čas, který uplynul od dožadování se 

spravedlnosti účastníky po jejich vynesení, nemohou být spravedlivá. Na druhé straně 

nemůže být ani řízení, které je provedeno sice rychle, ale s vadami, které vylučují jeho 

spravedlnost, možné označit za spravedlivé. Na pomyslné misce vah je zde na jedné 

straně právní jistota účastníků a na straně druhé spravedlnost rozhodnutí v materiálním 

slova smyslu. 

Z hlediska formálního pojetí práva na spravedlivý proces není možné mluvit o 

jeho porušení, jelikož dvojinstančnost řízení, jak bylo uvedeno výše, vyžaduje Úmluva 

pouze v řízení trestním. Z hlediska rovnosti účastníků v konkrétním řízení také nejde o 

porušení tohoto práva, jelikož pro oba platí omezení stejně. Na druhou stranu zavedení 

jednoinstančnosti spolu s dalšími prvky zjednodušujícími řízení, např. fikce doručení, 

může celkově výrazně vychýlit rovnováhu mezi účastníky ve prospěch žalobce.

Otázkou také zůstává, zda je účastník sporu o 9 999  Kč v rovnoprávném 

postavení s účastníkem řízení o 10 001 Kč, když je mu upřeno odvolací právo. Zásada

rovného postavení každého vůči státní moci znamená posuzování stejných případů 

stejně a různých případů rozdílně, přičemž pravidla, rozlišování musí platit stejně pro 

všechny případy a všechny subjekty. Tato podmínka je očividně touto úpravou také 

splněna. Diskutabilní však zůstává stanovení důvodu poskytnutí větších či menších 

práv, té či oné skupině. V tomto případě se zdá, že žádný objektivní důvod, proč by měl 

mít první účastník řízení možnost opravného prostředku, a druhý ho mít neměl, 

neexistuje a nebyl uveden ani v důvodové zprávě, ani asi být uveden nemůže.

Takto pojatá úprava v sobě skrývá nejen nebezpečí nerovného přístupu k 

spravedlnosti jako takové, ale velkou pravděpodobnost toho, že toto omezení 

odvolacího práva zasahuje spíše chudší vrstvy obyvatel a může tak být nazírána jako 

určitá forma diskriminace založená na sociálním statusu. Toto ovšem je pouhý odhad 

stavu, který vychází z logické domněnky, že méně majetní se povětšinou soudí o menší 

částky, než ti movitější a je tak odvolací právo upřeno převážně jim. Žádná statistická 

data, která by tento závěr potvrzovala, však bohužel nejsou shromažďována.

                                                          
43

Průměrná mzda v České republice v roce 2010 činila 23 665kč (ČSÚ).
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Z hlediska principu spravedlnosti není možné pochybovat o tom, že proces 

jednoinstanční není stejně spravedlivý jako proces dvojinstanční. Kdyby tomu tak 

nebylo, bylo by odvolací právo naprosto nadbytečným instrumentem, pouze zdržujícím 

celý soudní spor. Na druhou stranu by touto logikou bylo možné dospět k, jako ideálně 

spravedlivému, pěti či šesti stupňovému řízení a každý by mohl volit, dle stupně 

spravedlnosti, jakou považuje za ideální. Avšak opravné prostředky, tak jak jsou dnes 

aplikovány v právních řádech demokratických zemí, jsou výsledkem dlouhého vývoje a 

odvolací právo je zde již dlouho pevným a nezastupitelným institutem zajišťujícím 

spravedlnost celého řízení.

V sousedních zemích není nikde takto intenzivně dvojinstančnost řízení 

prolomena, přičemž v Polsku je dokonce zakotvena v Ústavě. Jediná země, která má 

omezeno odvolací právo pomocí stanovené finanční hranice je Německo, kde tato 

hranice činí 600 euro44. Ale ani tato hranice neplatí bezvýjimečně, a pokud se jedná o 

věc zásadního významu, nebo pokud je ve věci třeba sjednotit judikaturu má účastník

možnost odvolání i v takovém případě.  

Možnosti zefektivnění práce justice by se tedy v tomto směru měly vyvíjet spíše 

objektivnějším stanovením hranice bagatelních věcí na věci určitého druhu, o kterých 

lze konstatovat, že jsou jednoduché a nikoliv neodůvodnitelným určením přesné 

peněžité částky a vždy by měla být zachovaná možnost odvolání proti nákladům řízení.

Z pohledu snahy o zmenšení množství soudní agendy by také přicházelo v úvahu 

zavedení penalizace tzv. šikanózních podání. 

Tento institut by odrazoval od soudního sporu všechny, kterým se nejedná o 

spravedlivé řešení jejich sporu a tak nejen ulehčil justici, ale také by působil jako 

institut, který preventivně chrání její opravdový účel, kterým je výkon spravedlnosti. 

Tento účel se v dnešní době občas stává pouhou teoretickou vizí a namísto něj nastupují 

zájmy těch, kteří jsou ve společnosti silnější a mohou si dovolit využívat justici 

k nátlaku či pouze zkoušet štěstí a vymoci tak pomocí justice a nástrojů, které jim

poskytuje, plnění, které jim z materiálního hlediska nenáleží.

Z hlediska práva na spravedlivý proces v tzv. bagatelních věcech, konkrétně 

článku 13 Úmluvy, je sporné jaký postoj k nim zaujal Ústavní soud. V odůvodnění 

svých rozhodnutí poukazuje na to, že stížnosti na porušení základních práv a svobod v 

                                                          
44 Průměrná mzda ve Spolkové republice Německo v roce 2008 činila 3665 Euro (OECD)
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těchto věcech, nemají prakticky reálnou naději na úspěch. Ústavní soud se tak v těchto 

věcech zříká své role ochránce ústavnosti. Z tohoto pohledu by se pak mohlo jednat o 

porušení výše zmíněného článku 13. Úmluvy, které zní:

„Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí 

mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení 

dopustily osoby při plnění úředních povinností.“

Výše požadovaným orgánem by měl být v České republice Ústavní soud. 

Účastník řízení v těchto věcech, tedy nejen na základě zákona, ztrácí možnost podání 

řádného opravného prostředku - odvolání, ale rovněž přístupem Ústavního soudu i 

právo na spravedlivý proces jako takový.

Judikatura Ústavního soudu:

K základním zásadám spravedlivého procesu („stanoveného postupu“, dle čl. 

36 odst. 1 Listiny), mimo postulátu nezávislého a nestranného rozhodování, vyloučení 

libovůle v soudní jurisdikci aj., náleží - nikoli v poslední řadě - také ústavní požadavek 

přezkumu rozhodnutí soudu nižšího stupně soudem vyššího stupně, neboť jen tak se 

naplňuje ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu (hlava pátá Listiny) a z ní 

vyplývající právo na spravedlivý proces.(III. ÚS 505/98)

Z ústavněprávního hlediska není soudní řízení povinně dvoustupňové, s 

výjimkou věcí trestních, u kterých tento požadavek vyplývá z čl. 2 Protokolu č. 7 k 

Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Jednostupňové soudnictví, 

zejména pak ve věcech objektivně bagatelního významu, tedy nikterak nevybočuje z 

ústavních mezí. (IV. ÚS 101/01)

Označení sporů o částky do 10 000 Kč jako spory „bagatelní“ není – z 

povahy věci – přiléhavé (na rozdíl od sporů o částky do 2 000 Kč – viz § 202 odst. 2 o. 

s. ř. ve znění do účinnosti zákona č. 7/2009 Sb.). Soud by v těchto případech měl vést 

řízení takovým způsobem, aby účastníci nebyli překvapeni hodnocením provedených 

důkazů a nebyli až v době vyhlášení rozhodnutí postaveni před situaci, v níž již není 

možné nabídnout soudu další důkazy, které by byly s to názor soudu o skutkovém 
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základu spolehlivě změnit. Soud nemá nabízet účastníkům řízení provedení konkrétních 

důkazů, kterými by podpořili svá tvrzení, ale má je vhodnou formou informovat, a to 

nejpozději při poučení podle § 119a o. s. ř., jaké skutkové závěry z dosud provedených 

důkazů vyvodil. Tato informovanost povede k vytvoření adekvátního procesního 

prostoru stranám sporu k tomu, aby mohly reagovat odpovídajícími návrhy; na soudu 

pak bude, aby takové návrhy buď připustil a provedl, anebo naopak zamítl. Tento 

specifický přístup soudu vůči účastníkům má svůj důvod v jednoinstančnosti řízení a z 

něho plynoucí absence opravných prostředků právě v oblasti, kde by jinak byly 

přípustné nejen řádné opravné prostředky [ustanovení § 205 odst. 2 písm. e) o. s. ř.], 

ale kde je za určitých okolností založen i důvod pro opravné prostředky mimořádné 

(ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.). (I. ÚS 3143/08)

Ústavní soud v první řadě poukazuje na skutečnost, že ve své dřívější 

rozhodovací praxi dal opakovaně najevo, že v případech tzv. bagatelních věcí, u nichž 

procesní úprava nepřipouští odvolání (§ 202 odst. 2 o. s. ř.), tedy ve věcech téhož druhu 

jako je věc i nyní Ústavním soudem posuzovaná, je v podstatě - s výjimkou zcela 

extrémních rozhodnutí obecného soudu - ústavní stížnost vyloučena. Tomu 

koresponduje i další úvaha Ústavního soudu, vyjádřená v usnesení sp. zn. III. ÚS 

2612/07 ze dne 5. 6. 2008, v níž uvedl, že pokud "občanský soudní řád vylučuje u 

bagatelních věcí přezkum rozhodnutí vydaných ve druhé instanci, což v obecné rovině 

není v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, bylo by proti této logice 

připustit, aby jejich přezkum byl automaticky přesunut do roviny ústavního soudnictví". 

Z analogie věci tedy vyplývá, že rozhodnutí soudu, proti němuž není přípustné ani 

odvolání, obecně (s úspěchem) napadat ústavní stížností nelze. (I. ÚS 967/10)

Komentář:

V tomto bodě bych chtěl upozornit na první judikát, který byl sice vydán 

v trestní věci, ale z jehož argumentace článkem 36 odst. 1 Listiny zřejmě vyplívá jeho 

obecnost. Po zavedení tzv. bagatelních věcí do právního řádu v roce 2000 pak již 

přizpůsobil Ústavní soud svou argumentaci této právní úpravě a zásadu dvojinstančnosti 

již obecně pod pojem spravedlivého procesu nepodřadil.
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Závěr

Závěrem uvedu, jaký poměr jsem v průběhu psaní své práce nalezl mezi právem 

na spravedlivý proces a jeho konkrétním zajištěním, a na základě toho také návrhy de 

lege ferenda. 

Pravdivé je konstatování, že jsem objevil více nedostatků, než jsem původně 

očekával. Na druhou stranu také nad očekávání větší rozsah ochrany, ať ze strany 

Ústavního, tak Evropského soudu. Na základě toho věřím, že se ony nedostatky podaří 

v následujícím vývoji postupně odstranit a také korigovat určitý negativní trend v tvorbě 

právních norem posledních let, který občas nerozlišuje mezi efektivností a efektivitou 

práva a upřednostňuje kvantitu před kvalitou. 

Jako příspěvek k tomuto pozitivnímu vývoji navrhuji de lege ferenda:

1. Zavést větší nezávislost soudní moci na moci výkonné:                                                                  

- oddělení rozpočtu soudnictví od státního rozpočtu popřípadě zřízení 

samostatné rozpočtové kapitoly.                                                                                                     

- zřízení samostatného orgánu – Nejvyšší rady soudnictví, složené z 

předsedy Nejvyššího soudu, sedmi soudců volených soudcovskou obcí a 

osmy zástupců jiných právnických oborů, s pravomocí: organizace přípravné 

služby pro budoucí soudce, průběžné vzdělávání soudců a organizaci 

justičních zkoušek. Na základě jejich výsledků a po absolvování přípravné 

služby ve formě tzv. kolečka, umožňujícího soudci poznat soudní prostředí 

pak automaticky navrhovat prezidentu republiky soudcovské kandidáty. Na 

základě volby na jednotlivých soudech navrhovat prezidentu kandidáty na 

předsedy a místopředsedy jednotlivých soudů. Pravomoc navrhovat zahájení 

kárného řízení proti předsedům, místopředsedům i soudcům samotným.                       

- Zrušení pozic justičních čekatelů a nastavení podmínek přístupu 

k justičním zkouškám tak, aby se jich mohla účastnit širší právnická obec. 

Volby předsedů a místopředsedů soudů by pak probíhaly v periodických 

intervalech s omezením zvolení na jedno funkční období.  Správa soudů 

v širším smyslu tj. materiální a personální otázky by pak patřily do gesce 

Ministerstva spravedlnosti. 

- Kárné řízení koncipovat jako funkční kontrolní mechanismus, jeho 
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důsledným oddělením od soudní moci. Jmenování členů kárného senátu 

prezidentem republiky v počtu pěti: jeden na základě návrhu senátu ČR, 

jeden na základě návrhu poslanecké sněmovny, dva na základě návrhu 

akademických senátů právnických fakult - Praha, Brno. Jeden na základě 

návrhu ČAK.

- Rozšíření možnosti podávat návrh na kárné řízení proti všem soudcům pro 

veřejného ochránce práv. Zrušení této možnosti pro ministra spravedlnosti a 

prezidenta republiky.

2. Vnést větší objektivitu do institutu podjatosti soudce. Zavedením každoročně 

aktualizovaného seznamu osob jsoucích ve vztahu k soudci v takovém 

poměru, který objektivně vylučuje jeho nepodjatost. Konkrétně osob 

známých, kamarádů a rodinných příslušníků, sepisovaného formou čestného 

prohlášení uloženého u předsedy soudu, který bude mít povinnost na základě 

dotazu účastníka řízení mu sdělit, zda osoba, na kterou se dotazuje, je 

v seznamu soudce uvedena či nikoliv. Stejný seznam, vedený v elektronické 

podobě ohledně věcí, se kterými soudce již přišel do styku.

3. Naplnit Ústavu a formou zákona určit vzorec pro přidělení věci jednotlivému 

soudci.

4. Změnit úpravu doručování tak, aby měl každý jistotu, že se dozví o tom, že 

je účastníkem soudního řízení, tzn. první doručení v řízení bezvýhradně 

přímo do vlastních rukou. Případné větší náklady na takové doručení 

započítat do nákladů řízení.

5. Redukovat poučovací povinnost soudce pouze na případné jiné právní 

hodnocení ze strany soudu, na koncentraci řízení, o opravných prostředcích a 

jejich lhůtách. Současně zajistit informovanost účastníka řízení o základních 

procesních oprávněních a povinnostech, nejlépe v podobě poučení 

doručeného společně s žalobou nebo doplněním o tyto informace „Poučení 

pro osoby vstupující do jednací síně“ vyvěšeného před každou soudní síní, 

popř. zřízení kanceláří na jednotlivých soudech poskytující tyto informace či 

jejich doplnění např. formou studentských praxí. 

6. Znovu zavést obecnou přezkoumatelnost rozhodnutí v druhé instanci. 

Ponechat institutu tzv. bagatelních věcí jen na základě odborné shody na 
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nízké hmotněprávní složitosti věcí určitého druhu, které by pak mohly být 

rozhodovány pouze v jednostupňovém řízení - např. nároky vymáhané na 

základě dlužního úpisu s úředně ověřeným podpisem. 

Dodávám, že důležitou součástí práva na spravedlivý proces je také výše 

zmíněné a Evropským soudem prosazované pravidlo, že proces nejen musí být 

spravedlivý, ale též se musí takto jevit. Domnívám se, že s touto zásadou souvisí a pro 

spravedlnost procesu je neméně důležitá také předvídatelnost práva, jeho přehlednost a 

stabilita právního řádu jako celku.

Na závěr bych chtěl právo na spravedlivý proces zasadit do širších souvislostí, 

kterými jsou dostupnost informací a kvalitní vzdělávací systém. Tento, již jen tím, že 

učí členy společnosti číst a psát dává jim možnost reálného přístupu k soudní moci.

Je možné konstatovat, že čím lépe budou lidé vzdělaní, tím větší budou mít 

možnost uplatnit svá práva. Dle mého názoru je třeba, v tomto světle, klást mnohem 

větší důraz na vzdělávání již v rámci povinné školní docházky a zvýšit tak reálné 

povědomí o procesních právech každého jednotlivce a jeho znalost možností přístupu 

k soudní moci. 

I kdyby, totiž, bylo zajištění spravedlivého procesu v konkrétních procesních 

pravidlech sebelepší, pokud jednotlivec nebude vědět, že může tyto pravidla využít 

k ochraně svého práva, bude toto zajištění pouze prázdnou formou bez obsahu, kterým 

by měl být spravedlivý proces. 
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Seznam zkratek

Úmluva - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – sdělení federálního 
ministerstva zahraničních věcí č. 209 / 1992 Sb.

Ústava – ústavní zákon č. 1 / 1993 Sb., ústava České republiky

Listina – ústavní zákon č. 2 / 1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Evropský soud – Evropský soud pro lidská práva

Komise - Evropská komise pro lidská práva 

EU – Evropská unie

Listina EU – Listina základních práv Evropské unie – sdělení ministerstva zahraničních 
věcí č. 111 / 2009 Sb.

Ústavní soud – Ústavní soud České republiky

OSŘ – zákon č 99 / 1963 Sb., občanský soudní řád

ČAK – Česká advokátní komora

KSČ – Komunistická strana Československa

ZSS – Zákon o soudech a soudcích č. 6 / 2002 Sb.

ČSÚ – Český statistický úřad
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Abstract – The right to a Fair Trial

The aim of this theses is „The Right to a Fair Trial.“ I approach this topic both 

as a juridicial institute, where I describe it´s content, and a  philosophical - moral 

principle which should, in my opinion, run through the whole legal proceedings.                         

(Among other things), my personal experience in a civil legal proceeding drove 

me to write this theses. On account of this experience I started to ask myself whether 

everyone is really entitled to the right to a fair trial and if the principle is really 

functional and running through the whole legal process or it´s just a theoretical concept, 

more or less executed in a legal process. Comparison as objective as possible of a fair 

trial concept to the real state of this right´s protection is one of the main aims of the 

thesis. Not just a confrontation between vision and reality, but also a proposal of their 

converging.

In the first part of the theses I present a brief description of material and formal 

sources of information regarding the right to a fair trial from both the Czech and 

European point of view. In the second part I present a summary of works dealing with 

this topic in the Czech Republic which have been published so far. In the third part I 

theoretically elaborate partial principles of this right. In the fourth, and the last part of 

this thesis I present proposals (de lege ferenda) which emerged from findig of the 

drawbacks. Due to the extent of the theses (and with an aim to avoid possible extensive 

pithiness), I apply the right to a fair trial on the civil legal proceeding – the discovery 

process part.

Eventually I discovered more drawbacks than I have expected. On the other 

hand I also discovered a scope of protection - whether by the Constitutional Court or by 

the European Court - huge beyond expectation. Following these facts I believe we will 

manage to subsequently eliminate the drawbacks in the further development and correct 

a certain negative tendency in law precepts formation which sometimes does not 

distinguish betwen effectivity and efficiency of law and prefers quantity to quality.

In conclusion I set a presentation of possible drawback solutions for further 

positive development. 
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