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I. Úvod 
 

Práce Aplikace práva soudem z právně-sociologické perspektivy 

vznikala z pohledu soudkyně venkovského okresního soudu. Poznatky 

a postřehy, které jsem nabyla v praxi, o celkové soudní organizaci          

a o osobnostech jednotlivých soudců, mě natolik zaujaly, že jsem se 

rozhodla je vtělit do teoretické práce. 

Každodenní zkušenost s chodem soudu, s tím, jak jednotliví 

soudci jsou nebo nejsou schopni reagovat na změny ve společnosti        

i v justici samotné, jaký je postoj soudců k soudní reformě a k soudním 

řádům, to vše mi připadalo natolik zajímavé, že jsem začala zjišťovat, 

zda se podobným tématem zabývá i jiný autor. Zjistila jsem, že v české 

právní vědě existují autoři, kteří se zabývají aplikací práva z čistě 

teoretického hlediska (Z.Kühn, T.Sobek), a že právně-sociologický 

pohled na soudce a justici však nijak podrobně zpracován není. 

 Přitom je zřejmé, že soudce může být značně ovlivněn svým 

zakotvením (slabším či silnějším) v organizaci justice i charakterem 

justice jako takové. Stejně tak ovlivňuje každého soudce jeho morální 

či odborná úroveň, jeho schopnosti organizační a manažerské i jeho 

motivace, která ho do justice přivedla a která jej pobízí v kariérním 

růstu.  

Při posuzování otázky motivace nebo kariéry jsem využila 

obecných poznatků, které jsem aplikovala na soudce z povolání s tím, 

že některé aspekty jsou obecně platné, jiné však jsou pro soudce buď 

nepoužitelné nebo je nutné je modifikovat. 

Pozornost je věnována i aspektům nezávislosti a odpovědnosti 

soudců. Nezávislost je zmíněna jen obecně a poměrně krátce, neboť se 

jedná o problém v českém prostředí poměrně dobře zmapovaný           
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a  vyjadřuje se k němu řada autorů (v ČR např. Fr. Zoulík1

Tato problematika je českými soudci vnímána skutečně jen 

okrajově, většinou si svou odpovědnost v tom smyslu, jak je v práci 

rozvedena, ani neuvědomují. Soudci v systému české justice vidí svou 

odpovědnost bezprostředně jako odpovědnost za vedení sporu vůči 

účastníkům sporu, popř. jako odpovědnost vůči vedení soudu za 

rychlost projednávání věci. 

). Větší 

pozornost je věnována soudcovské odpovědnosti, neboť to je segment, 

o němž se v rámci kariérní justice diskuse téměř vůbec nevede, a jsou 

proto využity postřehy amerických autorů, pro které je tato otázka 

naopak velmi ožehavá. V rámci kapitoly o  odpovědnosti je zařazen      

i oddíl o soudcovské reputaci a relevanci jednotlivých druhů publika, 

před nímž soudce vystupuje. 

Dalším zajímavým faktem, který opět vychází z praxe, je 

postavení jiných pracovníků justice, kteří rovněž rozhodují. Jedná se    

o střední administrativní personál, který vydává kvantitativně velké 

množství rozhodnutí, avšak pozornost je mu věnována jen okrajová. 

Touto pozorností myslím ze strany vedení soudů např. možnosti 

účastnit se školení, proškolování těchto pracovníků přímo na 

jednotlivých soudech, popř. na krajských soudech apod. Většina 

soudců považuje tuto část justice za jakousi servisní složku – asistenti 

pomáhají soudci při zvládání jeho práce, ať už administrativní pomocí, 

nebo někdy zdlouhavým vyhledáváním judikátů. Vyšší soudní úředníci 

zase tvoří uzavřenou kastu, které je vyhrazeno rozhodování ve věcech 

přesně určených zvláštním zákonem – hlavně platební rozkazy nebo 

soukromé exekuce. Do jejich kompetence soudci zasahují málokdy      

a neradi, protože to pro ně představuje jen další pracovní vytížení.  

                                                 
1 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, C.H.Beck, Praha 1995 
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Jednotliví soudci jsou schopni poradit úředníkům v jednotlivém 

případě, ale porady např. k novým institutům, změněné judikatuře 

nebo k obecným trendům se na soudech téměř nekonají. Narušuje se 

tím homogenita soudu jako celku při rozhodování – vyšší soudní 

úředník ani neví, jak se např. vyvinul soudcův názor na nějakou 

spornou otázku, a dozví se to až tehdy, kdy je jeho rozhodnutí 

k odvolání účastníka soudcem zrušeno. 

Justice jako celek je druhým tématem, kterému se tato práce 

věnuje. Při vstupu do justice je mladý právník konfrontován s určitým 

zaběhaným stavem, který mu může připadat zvláštní, postupy práce 

rigidní a z objektivního hlediska neživotaschopné. Během několika 

málo měsíců však zjistí, že to, co mu zpočátku připadalo jako relikt 

z doby dávno minulé, je schopno velmi odolného přežití i v 21. století. 

Co je však horší, je ta skutečnost, že si většina lidí přestane 

nelogičnosti určitých postupů všímat a začne je vnímat jako jediné 

možné. 

Takové vnímání pak vede k tomu, že není možné prosadit 

skutečně reformní kroky, a co víc, není možné směry reformy ani 

stanovit. Snahy, které přicházejí zvenčí, jsou často bojkotovány           

a snahy zevnitř téměř neexistují, nejsou ze strany vedení iniciovány ani 

podporovány. Celá reforma se tak dostává do slepé uličky. Tuto slepou 

uličku není možné opustit. Tím způsobem, jak se to v současnosti 

v České republice děje, to nelze. 

Organizace justice je také velmi zajímavá i z pohledu čistě  

sociologického, což je pohled, který dosud není na justici v českém 

prostředí aplikován. Postupy práce a organizace  justice tak, jak jsou 

nastíněny v popisné části práce, odpovídají velmi podrobně klasické 

byrokratické struktuře, což si však většina zainteresovaných není 

ochotna připustit.  
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Byrokratizace ovládá v justici poměrně hodně aspektů jejího 

běžného chodu a někdy je jediným možným způsobem, jak se vůbec 

s chodem soudnictví vyrovnat. Jindy je byrokratizace využívána jako 

velmi vhodný prostředek k usnadnění vlastní práce soudce a je prvkem 

veskrze negativním. Podrobnější rozbor se opírá opět o práce 

amerických autorů, kteří jsou na byrokratizaci soudního aparátu 

mnohem citlivější než autoři evropští. 
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II. Soudci a ostatní soudní personál 
 

Justice je taková, jací jsou jednotliví soudci i jejich souhrn, 

soudcovský sbor.2

Soudní moc ve srovnání s ostatními dvěma mocemi je tak slabá, 

nedisponuje zbraněmi ani penězi, a proto její síla musí spočívat v síle 

jejích představitelů.

 

3

 

 

II. 1. Obecně – výběr soudcovských kandidátů, modely 
justice 
 

V demokratických zemích lze nalézt různé modely výběru           

a ustanovování  soudců. Angličtí soudci z povolání a smírčí soudci 

jsou formálně jmenováni královnou, ačkoliv největší podíl na jejich 

výběru má exekutiva. V USA jsou soudci federálních soudů jmenováni 

de facto na doživotí prezidentem, soudci v jednotlivých státech jsou 

obvykle voleni, to záleží na zákonodárství jednotlivých států. 

Francouzští soudci jsou jmenováni prezidentem. V Německu existují 

soudci na zkoušku, soudci na určitý čas, soudci činní na základě 

příkazu a soudci jmenovaní na doživotí (spolkovým prezidentem), 

přičemž soudcem na doživotí lze jmenovat kandidáta staršího 35 let po 

tříletém a nejpozději šestiletém výkonu funkce soudce na zkoušku.4

                                                 
2 Bičovský,J.: Pokleslost justice a její obroda, GEMA ART, Praha 1995, str. 20 

   

Na Ukrajině jsou soudci jmenování nejprve na pět let prezidentem       

3 Šimíček, V. (ed): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro 
změnu?, Masarykova univerzita, Brno, 2007, 1. vydání, příspěvek Kateřiny Šimáčkové – 
Jak vybírat ty správné soudce? Str. 170 
4 Schelleová, I., Schelle, K. a kol.: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy), 
EUROLEX, Praha 2004, I.vydání, str. 484 - 485 
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a pak natrvalo parlamentem (při tomto druhém jmenování se bere        

v   potaz jejich úspěšnost směrem k odvolacímu soudu).5

Původnímu učení o dělbě moci nejvíce odpovídá soudcovská 

volba všelidovým hlasováním, která se však postupem času neukázala 

jako nejvhodnější s ohledem na charakter soudcovské funkce, soudce 

by neměl být zástupcem určité skupiny voličů. Nevýhody 

soudcovských voleb budou rozebrány níže. Ustanovování soudců 

prostřednictvím samotné soudní moci vede k vytvoření soudcovského 

stavu jako uzavřené kasty, zatímco ustanovení parlamentem zase 

vychyluje rovnováhu na stranu zákonodárné moci. Nejrozšířenějším 

způsobem se tak stalo jmenování soudců hlavou státu za 

spolupůsobení jiných, na sobě nezávislých orgánů.

 

6

Modely výběru soudců lze zhruba třídit na dva základní modely. 

Jednak kariérní (většina zemí kontinentální Evropy a další země, které 

z těchto tradic vycházejí, např. Japonsko), v nichž se soudcem stává 

kandidát, který si svou kariéru buduje od počátku v systému justice     

(a v rámci justice také získává své jediné praktické zkušenosti

 

7). 

Oproti tomu stojí modely meritokratické, zásluhové (země common 

law) – soudcem se stává starší zkušený právník, který přichází do 

systému z jiné právní profese a povolání soudce bere jako završení své 

právnické kariéry. Dále pak existují modely smíšené.8

                                                 
5 Červená, K., Hájková, Š., Šlosar, J.: Quo vadis, ukrajinská justice, in: Soudce 5/2009, 
str. 16 - 19 

 V Nizozemí je 

jmenována polovina soudců v mladém věku, po absolvování studia,     

6 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, C.H.Beck, Praha 1995, str.100-101 
7 Guarnieri, C.: Appointment and Career of Judges in Continental Europe: The Rise of 
Judicial Self-government, 24 Legal Stud. 169 2004, str. 172 
8 Bobek,M.: Proč je současná věková hranice 30ti let pro jmenování soudcem nesmyslná, 
březen 2007, internet – jinepravo.blogspot.com.  



 7 

a polovina později, po dosažení určitých zkušeností v právnických 

povoláních.9

Tyto modely justice jsou obrazem specifik jednotlivých typů 

demokracie, přičemž způsob výběru soudců by měl zajistit hlavně 

soudcovskou nezávislost jako jeden z  pilířů soudní moci. Ve všech 

demokraciích existuje shoda v tom, že soudce musí být schopen  

produkovat neutrální, legitimované a vysoce kvalitní rozhodování. 

Výběr kandidátů na soudcovskou funkci je obvykle zaměřen k tomu, 

aby byli do justice získáni nejkvalitnější z možných kandidátů. Při 

samotném výběru však už dochází k diverzifikaci a k proklamovanému 

cíli jsou voleny různé cesty.  Základní shoda, která panuje ohledně 

cíle, kterého má být  víceméně složitým výběrem dosaženo, se ve 

způsobu výběru a ustanovování soudců již neuplatní.

 

10

Pro srovnání dvou odlišných modelů justice jsou dále 

podrobněji popsány americká a česká justice s přihlédnutím k jiným 

evropským zemím. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, 
27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009, str. 77 
10 Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, 
27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009, str. 54 
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II.2. USA 

II.2.1. Ustanovování 
 

Samotný způsob ustanovování soudců ve všech zemích prochází 

vývojem, soudci na jednotlivé posty jsou obsazováni různými způsoby 

i v rámci jednotlivých států. Dvojí způsob, jakým jsou ustanovováni 

soudci v USA,  ilustruje výhody a nevýhody jmenování a volby 

soudců. Federální soudci podle čl. III Ústavy jsou jmenováni na 

doživotí, jak bylo uvedeno výše. Není zde určena žádná věková 

hranice (pro jmenování ani pro skončení mandátu) a tím, kdo soudce 

jmenuje, je prezident, aniž by byl vázán nějakými kritérii, a to se 

souhlasem senátu. Při tomto postupu je nutná politická shoda mezi 

exekutivou (prezidentem) a legislativou (senátem).  Doživotní mandát 

má v USA tisíc dvě stě soudců.11

Terčem kritiky je skutečnost, že neomezený časový mandát 

těchto soudců může svádět k určité neodpovědnosti za svou práci, 

neboť i kritéria pro odvolání těchto soudců jsou velmi obecná a vágní, 

soudci mají zajištěný mandát, dokud jej budou vykonávat řádně           

(impeachement bude rozebrán níže). Vliv nepolitických, příp. 

profesních uskupení na jmenování v USA sice existuje, je však značně 

omezený. V letech 1956 - 2001 se ke kandidátům vyjadřovala 

American Bar Association, avšak administrativa prezidenta Clintona 

tuto praxi zrušila (z toho důvodu, že byla politicky kontroverzní).

  

12

                                                 
11Ramseyer, J., M., Rasmusen, E., B.: The Case for Managed Judges: Learning from Japan 
after the Political Upheaval Of 1993, 154 U. Pa. L. Rev. 1879 2005-2006, str. 1879  

 

Jediné věkové omezení je stanoveno pro předsedy soudů, chief judges, 

kteří od roku 1982 mohou být jmenováni nejpozději ve věku šedesáti 

12 Resnik, J.: Judicial Selection and Democratic Theory: Demand, Supply, and Life 
Tenure, 2004 – 2005, Cardozo Law Rewiew,  str. 579 - 658 
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čtyř let a jejich mandát končí buď po sedmi letech, nebo dosažením 

věku sedmdesáti let, podle toho, co nastane dřív.13

Ačkoliv tento způsob vzniku soudcovského úřadu vypadá 

z procedurálního hlediska jednoduchý a rychlý, přesto není dostatečně 

pružný na to, aby docházelo k rychlé reakci na situaci v americké 

federální justici. Všechna místa  odvolacích (cca sto osmdesát)            

a obvodních (cca šest set padesát) federálních soudců nejsou zaplněna, 

takže vzniká stálý nedostatek na některých postech. Federální soudci 

jsou jmenováni  s určitým zpožděním po uvolnění úřadu svým 

předchůdcem. A protože proces jejich navržení a jmenování je ve 

skutečnosti zdlouhavý a mnohastupňový, dochází k prodlevám, 

v nichž soudcovský úřad není obsazen např. i proto, že soudci, kteří 

odcházejí, neupozorňují včas na svůj odchod. Kritici pak dále 

upozorňují na to, že kandidáti jsou vybíráni nesystematicky a na jejich 

výběru se podílí velké množství osob (úředníci Bílého domu, FBI, 

atd.). Celý proces jmenování se  prodloužil a zkomplikoval, téměř 

zbyrokratizoval, ve druhé polovině dvacátého století.

  

14

Zcela opačný způsob ustanovování, tedy volba soudců, která 

zajišťuje možnost laické veřejnosti přímo ovlivnit osoby, které se 

ujmou soudcovského úřadu,  je v některých  státech USA upravena     

a limitována snahou o zmírnění nebo vyloučení nejvýraznějších excesů 

ve volební kampani

 

15

                                                 
13 George, T., E., Yoon, A., H.: Chief Judges: The Limits of Attitudinal Theory and 
Possible Paradox of  Managerial Judging, 61 Vand. L. Rev. 1 2008, str. 26 

 Např. Nejvyšší soud státu Wiskonsin v roce 

2004 omezil prostředky, které mohou kandidáti na místa soudců 

věnovat do své volební kampaně, a zakázal poskytovat v kampani 

závazky a sliby v otázkách, které jsou sporné. Nicméně se jedná           

14 Tobias, C.: Federal Judicial Selection in a Time of Divided Government, 47 Emory L. J. 
527 1998, str. 528-536 
15 Failinger, M., A.: Can a Good Judge Be a Good Politician? Judicial Election from a 
Virtue Ethics Approach, 70 Mo. L. Rev. 433 2005, str. 435 
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o otázky, o nichž veřejnost mluvit a slyšet chce – např. o trestu smrti, 

právu na potrat atd.16 Na Aljašce je zase zakázáno při výběru 

kandidátů posuzovat jejich politickou příslušnost.17 Reformy, které 

v systému voleb soudců probíhají, by měly být zaměřeny k tomu, aby 

se soudci stávali kvalitní kandidáti, aby došlo k omezení vlivu 

politických stran a celý volební proces se stal otevřenější                       

a demokratičtější.18 Volby soudců se tak v některých státech 

množstvím omezení vzdalují  modelu skutečných  demokratických 

voleb (Minnesota).19

Nejčastějším argumentem proti obecným volbám soudců 

laickou veřejností je fakt, že laik nemůže dost dobře posoudit 

odbornou úroveň soudcovského kandidáta. Je ovšem také pravda, že 

naopak laik dokáže lépe zhodnotit např. soudcovo chování, aroganci, 

popř. předpojatost. Schopnost být dobrým politikem, která zajišťuje 

kandidátovi úspěch ve volbách, ovšem nemusí korespondovat se 

schopností být dobrým soudcem. Ve volební kampani je např. lépe 

hodnocen kandidát, který bude schopen okamžitě reagovat na otázky    

a bude mít připravena rychlá řešení problémů víceméně pro každého. 

Soudce by ovšem  naopak měl být schopen si své výroky dobře 

promýšlet a nenechat se strhnout k okamžitým závěrům a reakcím. 

  

 Soudcovský kandidát, který má charisma, schopnost strhnout 

voliče a nabídnout jim zjednodušený a optimistický pohled                

na budoucnost, také obvykle nebývá tím metodickým, pečlivým 

soudcem, schopným zabývat se detailně rozhodováním určitého 

případu a brát v potaz všechny nutné procesní záludnosti. Takového 
                                                 

16 Failinger, M., A.: Can a Good Judge Be a Good Politician? Judicial Election from          
a Virtue Ethics Approach, 70 Mo. L. Rev. 433 2005, str. 438 
17 Resnik, J: Judicial Selection and Democratic Theory: Demand, Suply, and Life Tenure, 
26 Cardozo L. Rev. 579 2004-2005, str. 628 
18 Miller, G.,P.: Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 470 
19 Failinger, M., A.: Can a Good Judge Be a Good Politician? Judicial Election from          
a Virtue Ethics Approach, Mo. L. Rev. 433 2005, str. 436 
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však většina veřejnosti požaduje. U politika rovněž veřejnost akceptuje 

určitou míru přehánění či obojakosti. U soudců je ovšem vnímána 

veskrze negativně  a naopak je požadována vysoká míra poctivosti.20

Dalším z negativních prvků voleb je skutečnost, že volby 

podporují závislost v tom smyslu, že ten, kdo je zvolen, se stává 

určitým způsobem závislým na tom, kdo jej zvolil. Že vůči němu či 

vůči těm, kdo jej podporovali, cítí až příliš velkou odpovědnost či 

vděčnost – ať už se jedná o toho, kdo mu pomáhá financovat kampaň,  

o rodinu, přátele nebo příznivce. Ačkoliv veřejnost očekává velkou 

zodpovědnost vůči voličům ve volbách parlamentních, resp. od 

zvolených zákonodárců, od soudců takové chování není vnímáno jako 

pozitivní. Soudce musí být naopak na takových „podporovatelích“ či 

stoupencích nezávislý a musí být schopen rozhodnout spor bez 

jakýchkoliv ohledů na skupiny, které mu do úřadu svou podporou 

pomohly.

  

21

Omezení, která jsou pro volby soudců stanovena, mohou ovšem             

u občanů zpětně vyvolávat dojem příliš paternalizující role státu, který 

tím dává najevo, že volič není pravděpodobně schopen se správně 

rozhodnout při výběru nejvhodnějšího kandidáta. Nastavením těchto 

omezení může stát zvýšit roli vyšších tříd a elit při výběru soudců. Ani 

neregulované soudcovské volby však nemusí vždy vést k tomu, že 

soudnictví bude více odpovědné a že se prosadí skutečná vůle voličů.  

V devatenáctém století a na počátku století dvacátého, kdy docházelo 

k rozkvětu soudcovských voleb, byla většina soudců stranická a za 

 

                                                 
20 Failinger, M., A.: Can a Good Judge Be a Good Politician? Judicial Election from          
a Virtue Ethics Approach, 70 Mo. L. Rev. 433 2005, str. 434, 499,503,510 
21 Failinger, M., A.: Can a Good Judge Be a Good Politician? Judicial Election from          
a Virtue Ethics Approach, 70 Mo. L. Rev. 433 2005, str. 493-494 
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svůj úřad vděčila spíš politikům než voličům a docházelo                      

i k narušování těchto voleb.22

V rámci USA se lze dále setkat i s modely „zásluhového 

výběru“, kdy exekutivní autorita (guvernér) jmenuje soudce ze 

seznamu vypracovaného volebním výborem, který se skládá ze 

soudců, advokátů a laiků, jmenovaných guvernérem (Missouri).

 

23

 

  

II.2.2. Zánik funkce 
 

Jediným možným způsobem, jak lze zbavit amerického 

federálního soudce úřadu, je v USA impeachment. Impeachment je 

institucí spíše politickou  a vztahuje se na prezidenta, viceprezidenta   

a všechny civilní úředníky, do nichž jsou zahrnováni i federální 

soudci, o čemž kupodivu není mezi americkými právníky sporu 24. 

Tato instituce má vést soudce k odpovědnosti za své konání a za 

rozhodování. V některých státech je rovněž spojeno odsouzení za 

trestný čin se ztrátou funkce, což se však nedotýká federálních 

soudců.25 Došlo dokonce i k takové situaci, že federální soudci byli 

obžalováni, odsouzeni a uvězněni pro závažný trestný čin (daňový 

podvod, křivá přísaha), ale jejich impeachment byl pozastaven a oni 

pobírali svůj plat i ve vězení.26

Impeachment je způsobem odvolání soudce z úřadu z popudu 

legislativy v kvazipolitickém procesu v případě, že se soudce dopustí  

  

                                                 
22 Failinger, M., A.: Can a Good Judge Be a Good Politician? Judicial Election from          
a Virtue Ethics Approach, 70 Mo. L. Rev. 433 2005, str. 440-441 
23 Miller, G.,P. : Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 472 
24 Edwards, H., T.: Regulating Judicial Misconduct and Divining „Good Behavior“ for 
Federal Judges, 87 Mich. L. Rev. 765 1988-1989, str. 773 
25 Sankar, S., N.: Disciplining the Profesional Judge, 88 Cal. L. Rev. 1233 2000, str. 1248, 
1253 
26 Edwards, H., T.: Regulating Judicial Misconduct and Divining „Good Behavior“ for 
Federal Judges, 87 Mich. L. Rev. 765 1988-1989, str. 768 
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a je mu prokázáno závažné pochybení, např. vlastizrada nebo 

uplácení.27 Jak již bylo uvedeno výše, ne každé chování, které má znak 

trestného činu, je považováno za provinění, které může vést 

k impeachmentu. Ale zároveň není ani stanoveno, že provinění, které 

k impeachmentu vede, by muselo být trestným činem.28 Proces je 

veden v Kongresu, kde žalobu podává Sněmovna reprezentantů,            

a proces vede Senát.29

 V jednotlivých státech je možné odvolávat soudce i na základě 

žaloby moci výkonné, což se stává zřídka, jedná se o pozůstatek 

monarchistické tradice Velké Británie. Tato žaloba je podávána na 

základě žádosti obou komor parlamentu přímo guvernérovi. Soudce 

také mohou odvolat přímo voliči v jakýchsi speciálních volbách – je to 

však institut, který může značně ohrozit soudcovskou nezávislost.

 

30

Do roku 1980 neexistoval jiný formální způsob, jak potrestat 

případné nevhodné chování amerických federálních soudců,                   

a existovaly pouze rámcově určené mantinely pro neformální působení 

na disciplínu soudců. V tomto roce byl přijat  zákon upravující              

a zpřesňující vznik a obor působnosti institucí obsazených samotnými 

soudci, kteří mají nad ostatními soudci určitou přesně danou kárnou 

pravomoc. Tyto instituce, začínající obvykle již na obvodních soudech, 

– soudcovské rady, však nemají pravomoc k tomu, aby trestaly např. 

chybná soudcovská rozhodnutí nebo nedodržení procesních pravidel 

(což má zajišťovat možnost odvolání). Důležitou úlohu přitom hraje     

i šéf soudu, chief judge, který může soudci nadále dávat i neformální 

 

                                                 
27 Holland, R., J., Gray, C.: Judicial Discipline: Independence with Accountability, 5 
Widener L. Symp. J. 117 2000, str. 119,120 
28 Edwards, H., T.: Regulating Judicial Misconduct and Divining „Good Behavior“ for 
Federal Judges, 87 Mich. L. Rev. 765 1988-1989, str. 773 
29 Sahl, J., P.: Secret Discipline in the Federal Courts-Democratic Values and Judicial 
Integrity at Stake, 70 Notre Dame L. Rev. 193 1994-1995, str. 202 
30 Holland, R., J., Gray, C.: Judicial Discipline: Independence with Accountability, 5 
Widener L. Symp. J. 117 2000, str. 120-123 
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doporučení či výtky ohledně jeho chování. Soudce může být v rámci 

řízení před soudcovskou radou shledán i nezpůsobilým, s tím, že je 

penzionován a je mu vyplácena buď část platu, nebo plat celý.31 Tato 

organizace však nemůže soudce odvolat.32 K odvolání soudce, resp. 

k impeachmentu, může soudcovská rada dát podnět sněmovně 

reprezentantů. Záměr celého zákona je spíše regulační                          

a administrativní, nikoliv primárně punitivní.33

Soudcovské rady, nebo organizace sledující chování soudců 

s kárnými pravomocemi, existují i na úrovni jednotlivých států a jsou 

obvykle součástí justice. Jejich členové jsou soudci, právníci  stojící 

mimo justici i neprávníci. Tím, kdo aplikuje  doporučení či rozhodnutí 

takové organizace, pak bývá nejvyšší soud daného státu. Soudce může 

být např. pokárán, suspenzován či odvolán z úřadu.

  

34

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Geyh, Ch., G.: Informal Methods of Judicial Discipline, 142 U. Pa. L. Rev. 243 1993-
1994, str. 243-248 
32 Holland, R., J., Gray, C.: Judicial Discipline: Independence with Accountability, 5 
Widener L. Symp. J. 117 2000, str. 136 
33 Sahl, J., P.: Secret Discipline in the Federal Courts-Democratic Values and Judicial 
Integrity at Stake, 70 Notre Dame L. Rev. 193 1994-1995, str. 212 
34 Holland, R., J., Gray, C.: Judicial Discipline: Independence with Accountability, 5 
Widener L. Symp. J. 117 2000, str. 126-132 
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II.3. Evropa 
 

Obvyklým způsobem ustanovování obecných soudců 

v kontinentální Evropě, ovládané z velké většiny kariérním modelem 

justice, je jmenování exekutivní autoritou (obvykle prezidentem). 

Některé státy preferují jako hledisko pro jmenování soudcem a vůbec 

pro výběr kandidátů předchozí pracovní zkušenosti (Velká Británie, 

ale např. i Norsko nebo Chorvatsko),  zkoušku (Česká republika, Itálie, 

Španělsko), popř. kombinaci obojího (Německo, Francie, Polsko, 

Estonsko35, Maďarsko36). Některé státy pak mají své vlastní nároky 

pro výběr soudců: kritériem může být třeba pouze předchozí práce 

přímo na soudě (Finsko, Švédsko), popř. přesná kritéria neexistují      

(Švýcarsko).37

V zemích kontinentální Evropy mohou být tím, kdo budoucí 

soudce (tedy kandidáty) vybírá, buď pouze soudci sami (Kypr, Litva, 

Lotyšsko), soudci ve spolupráci s jinými autoritami (většina 

evropských států včetně Slovenska, Německa, Maďarska nebo Polska), 

popř. se soudci nepodílejí na výběru kandidátů vůbec (Česká 

republika, Ukrajina, Srbsko).

 

38

Ze zemí mimo Evropu je zajímavý způsob jmenování 

uplatňován v Izraeli, kde jsou soudci jmenováni smíšeným orgánem, 

v němž zasedají zástupci advokátů, soudců, členové Knessetu a vlády. 

  

                                                 
35 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011str. 21 
36 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 7 
37 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, Edition 
2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 2008, 
Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 176 
38 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, Edition 
2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 2008, 
Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 177 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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Soudci, kteří jsou v radě zastoupeni menšinou, však nemohou být 

přehlasováni, což je prvek posilující samosprávu a nezávislost 

izraelské justice.39

V otázkách a způsobech získávání soudcovského úřadu se 

projevuje určitá míra prolínání politiky a soudnictví. I v kontinentální 

Evropě (i v ČR) existuje v rámci jednoho státu více modelů 

ustanovování různých druhů soudců. Zejména ústavní soudci, kteří 

jsou i ve státech kontinentální Evropy jmenováni jiným způsobem než 

soudci „běžní“, pak bývají jmenováni za spolupůsobení různých 

politických sil. Jejich jmenování má obvykle časově určený mandát 

(Francie, ČR, Itálie) a podílejí se na něm různé politické instituce ve 

spolupráci (v ČR senát a prezident). V důsledku toho jsou ústavní 

soudy vnímány zčásti jako politické orgány („negativní 

zákonodárce“).

 

40

Ve velké většině evropských států jsou obecní soudci 

ustanovováni na neurčito, trvání výkonu úřadu není nijak omezeno. 

Existují však výjimky – např. v Andoře, Gruzii nebo Švýcarsku jsou 

soudci jmenováni na určitou dobu (od čtyř do deseti let). V některých 

jiných zemích jsou zase soudci jmenováni na určité zkušební období 

(Německo, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko).

  

41

V Estonsku může být soudce během tří let od nástupu do úřadu 

shledán nezpůsobilým, jestliže nevyhoví určitým kritériím, což se od 

  

                                                 
39 Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, 
27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009, str. 72 
40 Volcansek, M.,J.: Appointing Judges the European Way, 2007, Fordham Urban Law 
Journal, str. 367-368 
41 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, Edition 
2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 2008, 
Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 196-197 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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roku 2002, kdy byl tento institut zaveden, stalo do roku 2009 pouze 

jednou.42

V Maďarsku je soudce jmenován nejprve na tři roky a po 

přezkoumání na neurčito. S tím, že může být odvolán z důvodů 

nezpůsobilosti nejpozději po dvanácti letech od nástupu do úřadu, 

neboť může být dvakrát přezkoumán (týká se to přezkumu skončených  

případů) v šestiletých intervalech. Tento proces není příliš 

transparentní a chybějí přesná kritéria, která by stanovila, kdy je 

soudce vyhovující a kdy nikoliv. Velký vliv na tento proces má 

předseda krajského soudu.

  

43

V Rumunsku je mladý soudce jmenován nejprve jako „mladší 

soudce“ na jeden rok, přičemž se čtvrtletně podrobuje hodnocení své 

práce. Po jednom roce je mladý soudce podroben jakési výkonnostní 

zkoušce, po jejímž úspěšném složení je jmenován natrvalo.

 

44

V Moldávii je soudce jmenován nejprve na pět let a posléze 

natrvalo do dovršení věku šedesáti pěti let. Tento systém je zde ale 

podrobován kritice, protože během prvního pětiletého období je 

soudce zranitelný ve vztahu k autoritě,  která ho jmenovala (což je 

exekutiva na základě doporučení Nejvyšší soudní rady) a od níž 

očekává znovujmenování – např. v roce 2002 prezident odmítl znovu 

jmenovat padesát sedm soudců. Soudce dále skládá v tříletých 

termínech atestační zkoušky.

 

45

 V kariérním systému mimo Evropu jsou  např. v Japonsku 

jmenováni soudci nižších soudů vládou ze seznamu předloženého 

 

                                                 
42 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 27 
43 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str.  10 
44 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 16 
45 Hriptievschi, N., Hanganu, S.: Judicial Independence in Moldova, in Seibert-Fohr Anja 
(ed.), Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 19 
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nejvyšším soudem. Tento seznam zpracovává sekretariát na opakující 

se desetiletá období pro kandidáty po absolvování speciální školy, 

která má velmi přísná kritéria.  Obvykle jim vyhoví malé množství      

- jen asi čtyři procenta uchazečů. Teoreticky je možné, že soudcům 

nebude na další období mandát prodloužen, ačkoliv se to nestává. Při 

jmenování jsou upřednostňováni absolventi určitých univerzit na úkor 

jiných a také je brána v potaz úspěšnost kandidátů při přijímání do 

výše zmíněné speciální školy, tedy zda kandidát složil zkoušku 

napoprvé, či ji skládal vícekrát, což je běžné. Soudce v Japonsku 

obvykle nesetrvává v jednom obvodu, ale po zhruba třech letech je 

místo jeho působení měněno, aniž by do toho sám soudce mohl 

zasahovat. Také je obvyklé, že soudce putuje z jednoho konce 

Japonska na druhý, přičemž prestiž jednotlivých soudních postů se 

může diametrálně lišit.46

 I v České republice existuje pro soudce určité časové omezení 

mandátu – ne však u soudců z povolání, ale u přísedících, kteří jsou do 

své funkce ustanoveni na dobu čtyř let.  Způsobem jejich ustanovení je 

volba – přísedící jsou voleni zastupitelstvy obcí. Přísedící jsou 

pozůstatkem laického prvku v justici a uplatňují se v civilním 

soudnictví jen v mizivém procentu případů, kdy se jedná o pracovní 

věci na soudech prvního stupně. V trestním soudnictví se uplatňují 

také pouze na prvním stupni u závažnějších případů, které nemůže 

soudit samosoudce, ale ještě stále spadají pod kompetenci okresních 

soudů. Kromě toho existují u soudců z povolání omezení z důvodu 

věku – ať už se jedná o nejnižší (třicet let) či nejvyšší (sedmdesát let) 

možný věk pro výkon funkce soudce. 

 

                                                 
46 Ramseyer, J., M., Rasmusen, E., B.: The Case For Managed Judges: Learning from 
Japan after the Political Upheaval Of 1993, 154 U. Pa. L. Rev. 1879 2005-2006, str.1886-
1887, 1917 
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V Estonsku po zásadní reformě systému justice neexistuje dolní 

věková hranice (dříve dvacet čtyři let), maximální hranice je šedesát 

osm let (průměrný věk soudce je v Estonsku čtyřicet sedm a půl 

roku).47

Důvodem zániku funkce soudce je v Evropě buď vypršení 

mandátu, dosažení věkové hranice, popř. disciplinární řízení, které 

může vést až ke ztrátě úřadu. Disciplinární řízení, které by mělo za 

následek ztrátu soudcovské funkce, však není častým jevem (např. 

v Maďarsku je provedeno asi osm až dvanáct disciplinárních řízení 

ročně).

 

48

 

 Dalšími aspekty disciplinárních řízení se zabývá jiný oddíl 

práce. Doplní informace o tom, kdy je možné takové řízení vést, jaké 

důsledky to pro soudce má a jaké jiné tresty kromě ztráty úřadu mohou 

být ukládány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011,  str. 20 
48 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 19 
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II.4. Česká republika 
 

II.4.1. Výběr kandidátů, vznik funkce soudce 
 

Soudci v české republice jsou jmenováni prezidentem republiky, 

jejich mandát je z hlediska časového víceméně neomezený, nicméně 

funkce soudce zaniká uplynutím kalendářního roku, v němž soudce 

dosáhne věku sedmdesáti let. 

 Jedinec, který se chce stát v České republice soudcem, musí 

splňovat kritéria daná zákonem, a to Ústavou a zákonem o soudech      

a soudcích, musí tedy: být bezúhonný občan, který má vysokoškolské 

právnické vzdělání (čl. 93 odst. 2 Ústavy), a být způsobilý k právním 

úkonům. Dále jeho zkušenosti a morální vlastnosti musejí dávat 

záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení musí 

dosáhnout věku nejméně třiceti let a souhlasit se svým ustanovením za 

soudce  a s přidělením k určitému soudu (ust. § 60 odst. 1 ZSS). Nutná 

je též složená justiční zkouška (ust. § 60 odst. 3 ZSS).  

 

II.4.1.1. Justiční čekatelé 
 

Zájemce, který splňuje vše, kromě věku a složené justiční 

zkoušky, se může přihlásit do výběrového řízení na funkci justičního 

čekatele. V rámci tohoto řízení je dále požadován diagnostický 

psychotest a popř. pohovor s psychologem, pohovory s vedením 

krajského soudu apod. Výběrová řízení na místa justičních čekatelů 

jsou vícekolová a vypisuje je krajský soud, který se stává 
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zaměstnavatelem justičních čekatelů a rozhoduje o jejich přidělení 

k okresním soudům. 

Do doby přípravné služby se započítává i  doba výkonu funkce 

státního zástupce, asistenta státního zástupce, právního čekatele, 

soudce Ústavního soudu a asistenta soudce, praxe advokáta                  

a advokátního koncipienta, notáře, notářského kandidáta, notářského 

koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta, 

exekutorského koncipienta. Dále se započítává činnost zaměstnance 

ministerstva, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci 

magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole     

a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných 

právních předpisů, a činnost asistenta Veřejného ochránce práv. Dále 

může být započtena i doba jiné právnické činnosti v rozsahu ne větším 

než dvacet čtyři měsíců.49

Soudcem by se tedy podle tohoto původního modelu měl stát 

převážně kandidát, který nejprve vykonává funkci justičního čekatele, 

pro niž je ve speciálním výběrovém řízení vybrán, osvědčil se během 

přípravné služby a obstál ve zkoušce praktických i teoretických 

znalostí. Je však také umožněno, aby byl soudcem jmenován kandidát 

z jiné právní praxe, přičemž se nevyžaduje nutná praxe na soudě, 

důležité je složení profesní zkoušky. 

 

Systém výběru soudců z kandidátů ze soudní praxe existuje 

v ustálené podobě již více než sto padesát let. Od roku 1850 existovaly 

justiční zkoušky ve třech podobách – soudcovské, advokátní                

a notářské. Soudní praktikant nebo auskulant mohl požádat o zkoušku 

po jednoroční praxi u soudu. V této době mohl být připuštěn ke složení 

soudcovské přísahy kandidát, který zkoušku složil a byl starší dvaceti 

čtyř let. Prezidenty, viceprezidenty a rady jmenoval po složení přísahy 
                                                 

49 Ust. § 110 zákona o soudech a soudcích 
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do funkce císař, ostatní samostatné soudce jmenoval ministr 

spravedlnosti.50

Za první republiky pak zůstávala stejná věková hranice, 

požadavek vysokoškolského právního vzdělání, tříleté praxe                 

a soudcovské zkoušky.

  

51

Pokud se tedy mladý právník po skončení magisterského studia 

rozhodne stát soudcem, zvolí obvykle cestu jednoduchého a přímého 

kariérního postupu od justičního čekatele po soudce. 

 Z toho je patrné, že česká justice je již 

tradičně založena na kariérním modelu soudnictví jako státní služby, 

který vychází z tradic francouzských a rakouských. 

Zájemce o funkci justičního čekatele prochází síty jednotlivých 

kol (posuzování známek z vysokoškolského studia, písemný test, 

psychotest, vlastní rukou psaný životopis, pohovor - podrobnosti jsou 

uvedeny ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 303/2002 Sb.)         

a následně, pokud projde, je zaměstnán jako víceméně pomocná síla 

v justici. Jeho základním úkolem, tak jak ho chápe zákon o soudech     

a soudcích, je připravit se na budoucí výkon funkce soudce. Prochází 

jednotlivými soudními odděleními, kde je mu přidělen soudce nebo 

vyšší soudní úředník jako školitel, který na něj posléze zpracovává 

hodnocení. Toto hodnocení je následně bráno v potaz při justiční 

zkoušce. 

 Odborná příprava justičního čekatele je zaměřena na 

prohloubení odborných znalostí čekatele o hmotném i procesním 

právu, na rozvíjení schopností čekatele aplikovat právní předpisy             

v konkrétní věci, na získání znalostí o jednotlivých agendách vedených 

soudy nebo státním zastupitelstvím a o jejich výkonu, osvojení si 
                                                 

50 Schelleová, I., Schelle, K. a kol.: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy), 
EUROLEX, Praha 2004, I. vydání 
51 Adamová, K., Riegrová, B., Skřejpková, P., Soukup, L., Šouša, J.: Dějiny českého 
soudnictví od počátků  české státnosti do roku 1938, LEXIS NEXIS CZ, Praha 2001,        
1. vydání, str. 108 
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procesních postupů a návyků nezbytných pro výkon funkce soudce 

nebo státního zástupce a na seznámení se s etickými principy 

vztahujícími se k výkonu funkce soudce a státního zástupce (ust. § 9 

odst. 2 vyhlášky č. 303/2002 Sb.). 

Justiční čekatel však obvykle dále vykonává práci, jejíž rozsah 

je vymezen v jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Oprávnění 

justičního čekatele rozhodovat je však slabší, než jaké má vyšší soudní 

úředník. Objem této práce závisí na přístupu jednotlivých soudů. Není 

však výjimkou, že justiční čekatel zastává celé jedno tzv. tabulkové 

místo soudního tajemníka nebo vyššího soudního úředníka. K tomu 

každý čekatel připravuje koncepty soudních rozhodnutí pro své 

školitele, aby se naučil odůvodňovat přesvědčivě svá rozhodnutí. Dále 

je povinen  zúčastňovat se školení pořádaných justiční akademií i jeho 

krajským soudem a je v jeho vlastním zájmu chodit na náslechy 

k soudnímu jednání. K tomu se musí učit, aby byl schopen po skončení 

své šestatřicetiměsíční čekatelské praxe složit justiční zkoušku, která 

pokrývá veškeré právo, se kterým se čekatel na soudě může setkat. Za 

tuto práci pak čekatel dostává tabulkový plat bez osobního 

ohodnocení, což je obvykle méně, než kolik dostává vyšší soudní 

úředník nebo soudní tajemník s praxí.  

Justiční zkouška se skládá z teoretické části, kam patří zkouška                  

z ústavního práva a z organizace soudů a státního zastupitelství,            

z občanského práva hmotného a procesního, z pracovního práva           

a práva sociálního zabezpečení, z rodinného práva, z trestního práva 

hmotného a procesního, z obchodního práva, ze správního soudnictví    

a správního práva hmotného a procesního, z notářského řádu                

a exekučního řádu, z jednacích řádů soudů a státního zastupitelství      

a z jejich vnitřních a kancelářských řádů, základní znalosti z práva 

Evropských společenství a práva EU a dále z praktického cvičení, při 
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němž čekatel rozhodne jeden civilní, jeden trestní a jeden správní 

případ  a své rozhodnutí standardně písemně odůvodní. 

 

II.4.1.2. Srovnání s Evropou 
 

Český kariérní systém je podobný německému, kde po první 

státní zkoušce vstupuje kandidát do justice, zde se seznamuje s praxí   

a úvod do justice zakončuje druhou státní zkouškou, která je zaměřena 

více prakticky. Celý proces zde trvá déle, asi deset let a má poměrně 

malý poměr úspěšnosti kandidátů.  Ve Francii dohlíží na školení 

budoucích magistrátů, tedy soudců a státních zástupců, kteří tvoří 

jedinou profesní skupinu, speciální instituce – École Nationale de la 

Magistrature. Stejný přístup aplikuje  Rumunsko, které má rovněž 

vytvořenu zvláštní instituci pro vzdělání svých magistrátů.52 Popř.        

i Moldávie, kde existuje Národní justiční institut, kterým kandidát na 

soudce musí projít.53

V Itálii jsou kandidáti  vybíráni na základě testů, jimž málokdo 

vyhoví, ačkoliv zájem je velký. Výběr a školení budoucích soudců 

provádí  Nejvyšší soudcovská rada. Ministr spravedlnosti není do 

tohoto procesu zapojen. K další selekci kandidátů už v tomto období 

nedochází.  

  

V Německu a Itálii, popř. Maďarsku jsou tedy stejně jako v ČR 

podrobováni kandidáti na soudce školení přímo v rámci zaměstnání, 

zatímco Francie, Rumunsko nebo Moldávie zvolily model skutečné 

                                                 
52 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 11 
53 Hriptievschi, N., Hanganu, S.: Judicial Independence in Moldova, in Seibert-Fohr Anja 
(ed.), Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 12 
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školy pro soudce a státní zástupce. Proces výběru a školení je obvykle 

monitorován ministrem spravedlnosti.54

 V Estonsku existuje model velmi podobný tomu českému.  

Kandidát na soudce prochází dvouletou přípravnou službou, v rámci 

které pracuje na soudě jako úředník a seznamuje se s prací různého 

stupně a zaměření (na soudech) podle předem připraveného plánu.

 

55

V Maďarsku je rovněž nutné, aby kandidát na soudce pracoval 

nejméně rok u soudu jako úředník (kde se socializuje a přijímá vnitřní 

hodnoty systému), vzdělává se v rámci soudní organizace a justiční 

akademie a  celkově musí v právní praxi strávit alespoň tři roky. Poté 

je kandidát podroben zkoumání zdravotního, psychického a fyzického 

stavu před speciálním expertním orgánem a dále je předepsána 

profesní zkouška (skládající se z psaného textu a ústní zkoušky). 

Kandidát může získat body i za vzdělání, postgraduální vzdělání           

a jazykové zkoušky. Výsledek zkoušky však pro předsedy krajských 

soudů není závazný, a o přijetí kandidáta tak rozhoduje hlavně 

předseda krajského soudu, který jej navrhuje národní soudcovské radě. 

Tento systém je v samotném Maďarsku vnímán jako málo 

objektivní.

 

56

Rumunský systém, vyžadující speciální vzdělání v Národním 

institutu pro magistráty (dvouleté), počítá dále se zkouškou, v níž 

kandidát prokazuje právní znalosti, schopnost interpretovat a aplikovat 

právo a také schopnost logicky myslet. V Rumunsku však neexistuje 

pouze jedna zkouška, po jejímž složení může kandidát vykonávat 

jakoukoliv pozici v justici. Např. pro pozici odvolacího soudce nebo 

 

                                                 
54 Guarnieri, C.: Appointment and Career of Judges in Continental Europe: The Rise of 
Judicial Self-government,  24 Legal Stud. 169 2004, str. 175 
55 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 24 
56 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 8-10 
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předsedy soudu existuje zkouška zvláštní, organizovaná rovněž výše 

zmíněným vzdělávacím institutem.57

Obecně lze říci, že země kontinentální Evropy, stavějící svou 

justici na kariérním základu, upřednostňují výběr kandidátů již 

v mladém věku, obvykle hned po skončení studia. Jejich další vývoj     

a vzdělání pak ovlivňuje buď sama justice, nebo exekutiva. Existuje 

mnoho povinných poznatků, které budoucí soudce musí získat             

a jejichž rozsah a strukturu si sám nemůže nijak určovat. Stát si tak své 

soudce „vychovává“ .  

 

Předností tohoto systému je transparentnost v tom smyslu, že je 

evidentní, jaké odborné vzdělání soudce získal a jak si při tomto 

vzdělávání vedl. Nevýhodou je možnost značného ovlivnění mladých 

kandidátů, jejichž názor na právo a jeho aplikaci není a nemůže být po 

dokončení studia ještě zcela hotov. Justice či exekutiva může tímto 

způsobem replikovat stále stejné a zavedené vzorce chování                 

a rozhodování, což může značně brzdit vývoj justice jako celku.           

Navíc vzniká neochota a nedůvěra k novým myšlenkovým proudům, 

které nejsou schopny se v tak rigidním prostřední prosadit. 

 

II.4.2. Jmenování soudcem 
 

Mladý soudce po složení justiční zkoušky, jmenování a přidělení 

k určitému soudu je v České republice téměř bez výjimky jmenován 

jako předseda senátu okresního nebo obvodního soudu – tedy tzv. do 

první linie - a stává se „dělníkem justice“. A musí si poradit s velkým 

množstvím sporů, jejichž náročnost velmi kolísá od uznaných dluhů až 

po nejsložitější otázky občanského nebo obchodního práva (a to otázky 

                                                 
57 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 11 
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skutkové i právní). Zpětná vazba, kterou jsou pro soudce rozhodnutí    

o odvolání do jeho rozsudků, přichází až po několika měsících ve 

funkci.  

Justiční čekatel, jak už bylo řečeno výše, má jen velmi malou 

možnost rozhodovat svým jménem. Jako soudce však je náhle uveden 

do stavu, kdy nejen může, ale musí rozhodnout vše a na svou vlastní 

odpovědnost. Soudit se nikdo nemůže naučit jen odůvodňováním 

cizích rozsudků. Tím je možno se naučit pouze vhodně argumentovat   

a formálně odůvodnit své rozhodnutí – jak rozhodnout, to se musí 

naučit každý sám až jako soudce. Stejně tak schopnost vést jednání se 

projeví až po jmenování – do té doby nemůže čekatel žádné jednání 

vést. I když je na druhé straně běžné, že čekatelé provádějí výslechy 

svědků a účastníků v rámci civilních i trestních dožádání. 

 Německý systém, v němž se mladý soudce stává nejprve 

votantem v odvolacím senátu, se jeví jako mnohem vhodnější vstup do 

řad soudců – taková reforma však nebyla dosud ani uvažována. 

 V Japonsku, kde existuje poměrně rigidní kariérní model 

justice,  pak mladý soudce rovněž začíná jako člen poroty (senátu). 

Zde na jeho práci dohlížejí jeho starší kolegové a zpracovávají na něj 

následné hodnocení.58

I za těchto podmínek je v České republice zájem o funkci 

justičního čekatele stále vysoký a vysoce převyšuje počet volných 

míst, protože většina ambiciózních právníků dokáže překonat pracovní 

nápor za nedostatečnou odměnu právě vidinou jmenování do funkce 

soudce. V dubnu roku 2006 bylo vypsáno výběrové řízení pro nové 

justiční čekatele, přičemž počty volných míst a počty přihlášených 

adeptů se v jednotlivých krajích pohybovaly takto: Ústí nad Labem 36 

 

                                                 
58 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 486 
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míst, 66 přihlášených, Ostrava 30 míst, 130 přihlášených, Praha 18 

míst, 130 přihlášených, Brno 6 míst, 117 přihlášených a Plzeň 6 míst, 

38 přihlášených.59

Cíle, které justiční čekatelé sledují a které je motivují, se 

nacházejí ve více či méně vzdálené budoucnosti a většina čekatelů 

upřednostňuje dlouhodobé cíle – individuální růst a seberealizaci.

  

60

 

 

II.4.2.1. Věková hranice 
 

Až do přijetí novely ZSS, která stanovila nejnižší věk pro 

soudce na třicet let, bylo v devadesátých letech 20. století a počátkem 

století 21. obvyklé, že justičními čekateli se stávali čerství absolventi 

právnických fakult ve věku dvaceti tří až dvaceti čtyř let. Přípravná 

služba justičních čekatelů je tříletá, a tak se mohl schopný právník, 

který studoval v termínu a dostal se do justičního soukolí na první 

pokus, stát soudcem v dvaceti šesti až dvaceti sedmi letech, přičemž 

jmenování soudcem navazovalo víceméně plynule na skončení 

čekatelské praxe a úspěšně složenou justiční zkoušku. Po stanovení 

vyšší věkové hranice se tato praxe narušila. 

 O nekoncepčnosti takové změny se zmínil i Radek Ondruš, 

když analyzoval situaci v justici na počátku 21. století. Podle něj 

zůstali po listopadu 1989 na místech soudců ti, kteří neodešli do 

advokacie za vidinou lepších výdělků, a to proto, že byli vázáni na 

rodinné zázemí, báli se konkurence nebo vnímali práci soudce jako své 

poslání. Až na třetí zmíněnou skupinu se pravděpodobně nejednalo     

o nejkvalitnější předlistopadové soudce.  

                                                 
59 Jaroš, Z.: Informace z kolegia předsedů krajských soudů, in: Soudce 7 – 8/2006, str. 28 
60 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 47 
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Velký odliv soudců si vyžádal nábor nových justičních čekatelů, 

kteří až do poloviny devadesátých let měli nejrůznější úlevy (zkrácená 

přípravná služba atd.), nebo právníků z praxe (podnikových právníků, 

rehabilitovaných osob, pracovníků správních úřadů). Teprve po 

naplnění stavů se přikročilo ke zpřísnění podmínek výběru v intencích 

popsaných výše.  

R. Ondruš vidí důvod pro zvýšení věkové hranice v tom, že 

v advokacii narostlo konkurenční prostředí, což vede k tomu, že se 

starší advokáti snaží dostat na místa soudců, k čemuž jim má 

dopomoci skutečnost, že absolvent právnické fakulty se již nebude 

ucházet prvotně o funkci justičního čekatele, neboť by to pro něj 

znamenalo ne tři, ale šest let nedostatečně ohodnocené přípravné 

služby. Tím se sníží poptávka nejmladších a otevře se prostor pro 

opětné přijímání právníků z praxe, kteří často dle R.Ondruše získali 

své vzdělání a proklamované životní zkušenosti za normalizace.61

Systém výběru a výchovy soudců má v Čechách poměrně 

dlouhou, postupně se vyvíjející tradici, stejně jako má svou tradici 

každý stát, a v rámci této tradice je zachováván kariérní model justice, 

výchova mladého právníka speciálně pro funkci soudce. Je možné 

takový model samozřejmě pozměnit a je jistě pochopitelné, že se tak 

děje, což by mělo přispět ke zkvalitnění soudcovstva jako takového      

a k pronikání prvku meritokratického výběru do české justice. 

 

Tento názor je poměrně extrémní a dosavadní vývoj, ke kterému 

v justici dochází, jej nepotvrdil. 

 Veřejná debata o kvalitách kandidáta na soudce se však v tomto 

případě omezila pouze na otázku kalendářního věku. Neexistuje 

diskuse o způsobu zjišťování např. morálních kvalit takového člověka 
                                                 

61 Hloušek V., Šimíček V.: Dělba soudní moci v České republice, Brno 2004, příspěvek 
R.Ondruše – K některým aspektům výběru soudců v České republice (úvaha de lege 
ferenda) 
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nebo o kvalitě magisterského právního vzdělání (malý důraz se klade 

např. na výuku filosofie práva).62

Zvýšení hranice minimálního věku bez související úpravy 

čekatelské praxe vede k tomu, že po ukončení čekatelské praxe            

a složení justiční zkoušky nastává nejméně dvouleté stádium, kdy 

adept  na soudcovskou funkci, který vstoupil do justice jako čerstvý 

čtyřiadvacetiletý absolvent univerzity v souladu s principy kariérní 

justice, stále zůstává čekatelem, ale jeho další vzdělávání neprobíhá, 

znalosti nabyté před justiční zkouškou devalvují s každou významnější 

novelou a čekatel nadále pouze čeká na stejné pozici (věrný svému 

označení) na dosažení věkové hranice, aby byl obvykle bez dalšího 

jmenován.  

 S ohledem na zpochybnění kvality 

právnického studia na Západočeské univerzitě v Plzni, ke kterému 

došlo v roce 2009, by však taková diskuse byla na místě. 

V poslední době však již jsou vypisována i výběrová řízení na 

pozice uvolněných soudcovských míst, takže čekatelé se znovu 

dostávají do situace, kdy musí opět osvědčit své kvality pro výkon 

tohoto povolání, a to obvykle proti právníkům z jiné praxe. To je 

samozřejmě prvek, který by měl vést ke zkvalitnění soudcovstva. 

Domnívám se, že po zvýšení věkové hranice měla být upravena 

koncepce čekatelské služby. Delšího časového úseku skutečné 

přípravné služby je možno využít např. k tomu, aby se čekatel mohl 

lépe seznámit s prací státního zastupitelství a vyšších stupňů soudní 

soustavy nebo specializovaných úseků na soudech prvních a druhých 

stupňů. Tuto zkušenost dnes čekatel téměř nemá šanci získat, neboť 

praxe na těchto úsecích trvá pouhé týdny. S praxí policie, resp. útvarů, 

které vystupují jako orgány činné v trestním řízení, se čekatel 
                                                 

62 Šimíček, V. (ed): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro 
změnu?, Masarykova univerzita, Brno, 2007, 1. vydání, příspěvek Kateřiny Šimáčkové – 
Jak vybírat ty správné soudce? Str. 173 
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neseznamuje vůbec, takže si nemůže udělat žádnou představu o tom, 

jakým způsobem vlastně vzniká spis, na podkladě kterého soudce 

v trestním řízení rozhoduje. Stejně tak představa celého přípravného 

řízení je u většiny čekatelů velmi vágní. 

Pro mladého právníka (narozeného v sedmdesátých                    

a osmdesátých letech 20. století) je poměrně složité stát se na počátku 

21. století v České republice soudcem z povolání. Naopak pro soudce 

narozené v letech čtyřicátých a padesátých se jednalo o málo prestižní 

a tedy snadno získatelné povolání, do něhož vstupovali v době 

normalizace. Tato situace částečně vychází i z celkového stavu 

společnosti, kdy v rámci tzv. druhé vlny modernizace hovoří 

sociologové o tom, že pro generace narozené v sedmdesátých              

a osmdesátých letech 20. století znamená modernizace nutnost podávat 

maximální výkon ani ne tak kvůli sociálnímu vzestupu, ale spíše proto, 

aby je nepostihl výraznější sestup. Tito lidé obecně nalézají vlivem 

druhé vlny modernizace v jakémkoli zaměstnání neplnohodnotné 

pracovní smlouvy a platové podmínky nedůstojné vzhledem ke svým 

školním diplomům, ale také vzhledem k životní úrovni svých rodičů.63

S ohledem na výše uvedenou úvahu existuje v justici poměrně 

nerovnoměrné rozložení mladých, ambiciózních soudců a starších, 

kteří mají tendenci setrvávat na dosažených postech, které se staly 

prestižními až s postupem času. Věkovou strukturou soudců se zabývá 

samostatný oddíl práce. 

  

 

 

 

 

                                                 
63 Keller, J.: Teorie modernizace, Sociologické nakladatelství, Praha 2007, 1. vydání,      
str. 14 
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II.4.3. Struktura soudců 64

 
 

K 1.1.2008 evidovalo ministerstvo spravedlnosti v české justici 

3019 soudců (včetně těch na mateřské či rodičovské dovolené, včetně 

těch, kteří čerpají neplacené volno, a včetně předsedů                           

a místopředsedů). Z tohoto počtu je  1854 žen – tj. 61,41% . Pro 

srovnání např. v Estonsku je 63% žen – také zde, stejně jako v ČR, se 

projevil vliv nízkých platů v justici během minulých let.65  Rovněž 

v Maďarsku je více žen, a to ze stejného důvodu.66 V Rumunsku je 

mezi soudci 70% žen, avšak jejich zastoupení ve vedoucích funkcích 

tomuto počtu neodpovídá .67

Ženy nejvíce převažují nad muži v kategorii do třiceti let (69% - 

zde se však jedná o velmi nízké počty, což výsledek poněkud 

zkresluje, celkem je evidováno pouze 42 soudců do třiceti let věku)          

a v kategorii padesáti šesti až šedesáti let (66,5%). Nejvyrovnanější 

věkovou kategorií, vzhledem k zastoupení jednotlivých pohlaví, je 

kategorie jedenačtyřiceti až padesáti let (55% žen), přičemž tato 

kategorie čítá více než třetinu všech soudců (1025 soudců). 

  

Na Nejvyšším soudě je však pouze 25,8% žen, na Nejvyšším 

správním soudě 46,6% žen, na vrchních soudech 45,6% žen. Na 

krajských soudech je 60% žen a na okresních a obvodních soudech je 

to 64,7 %. 

Pokud se na vyšších než krajských soudech objevují mladí 

soudci do čtyřiceti let, jsou to většinou muži (77%). Na krajských 

                                                 
64 Podle sdělení ministerstva spravedlnosti ČR 
65Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 20  
66 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 10 
67 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 15 
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soudech je mezi soudci v rozmezí jedenatřiceti až čtyřiceti let 65% 

mužů. 

Na okresních soudech je v kategorii jedenačtyřiceti až padesáti 

let 72,7% žen, v téže věkové kategorii na krajských soudech působí 

60,3% žen. 

Z těchto čísel vyplývá, že starší ženy zůstávají na pozicích 

soudců okresních soudů a naopak mladí muži těmito místy obvykle 

pouze procházejí. Pokud budeme předpokládat, že mladí muži jsou 

ambicióznější než starší ženy, pak je zcela evidentní, že kariéra soudce 

okresního soudu není v rámci justice tou nejpřitažlivější. Proč tomu tak 

je? O tom, co je možné vůbec nazývat kariérou soudce, je možné vést 

polemiku.  

Obecně je kariéra vnímána jako sled zaměstnání, prací, či 

postavení, jimiž se určitá osoba v průběhu svého života zabývá.           

U některých druhů povolání (kvalifikovaní řemeslníci, ale třeba             

právě i právníci, tedy soudci) je však kariéra vnímána poněkud 

statičtěji, neboť tyto osoby investovaly mnoho času a peněz do 

přípravy svého povolání a setrvání v jednom zaměstnání je dostatečně 

finančně a sociálně ohodnoceno. Proto u nich ke změně zaměstnání 

z důvodů růstu v kariéře nedochází.68

Kariéra je také formulována jako dráha člověka životem, 

zejména profesionálním, na které člověk získává nové zkušenosti, 

rozvíjí své kompetence a realizuje svůj osobní potenciál.

 

69

Je však dobré zamyslet se nad tím, co je vlastně měřítkem 

kariéry, jaká jsou její kritéria. Ta se mohou v různých organizacích 

lišit a mohou se lišit i u jednotlivých lidí. Mohou sem patřit tyto 

aspekty: postavení v organizaci, reálná moc, plat, počet podřízených, 

 

                                                 
68 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 109 
69 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 277 
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rozsah spravovaného majetku, rozvoj zkušeností a znalostí, tvůrčí         

a duševní náročnost práce nebo sebeuspokojení.70

Podle J.Jirsy a usnesení Soudcovské unie je možné za 

soudcovskou kariéru považovat stav, kdy soudce úspěšně působí 

zodpovědně na tom postu v justiční soustavě, který „mu sedí“.

 

71

Jak už bylo uvedeno výše, není zvykem, aby mladý soudce 

začínal jako votant v senátu u odvolacího soudu a poučil se z chyb 

soudců prvního stupně. Naopak, po úspěšně zvládnutém působení 

samostatného soudce u okresního soudu se stává členem týmu na 

soudě krajském, kde hodnotí práci svých kolegů za dohledu svého 

předsedy senátu. Je podle mého názoru sporné, jestli toto je kariérní 

postup ve smyslu výkonu odpovědnější funkce – zůstává však 

pravdou, že je takto obvykle vnímán – koneckonců ze schopných členů 

senátu se postupně stávají předsedové senátu odvolacích soudů, a to už 

bezesporu postup v kariéře je. 

 

Většina soudců však bude vnímat svou kariéru jako postup od 

nejnižších příček v justici až po ty nejvyšší, jako sled pozic, kterými 

během svého profesního života v justici prochází. Je však skutečně 

soudce okresního soudu nejnižší příčkou? Je tou časově první, ale 

domnívám se, že nikoliv nejnižší.  

Soudci ve své kariéře upřednostňují totéž, co každý jiný subjekt 

– tedy i výši platu, popř. též vyšší prestiž. S postupem na soudním 

žebříčku dochází ke zvyšování obou těchto prvků. Je pochopitelné, že 

se soudci snaží dosáhnout jak vyššího platu, tak i vyšší prestiže, která 

je pro ně důležitá, možná důležitější než peněžní příjem (proto ostatně 

někteří do justice vstoupili).72

                                                 
70 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 278 

 

71 Jirsa, J.: Odpovídám a někdy i ptám se, in: Soudce 2/2009, str. 34 
72 Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, 
27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009, str. 64 
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Starší ženy na okresních soudech jsou také pozůstatkem 

fenoménu normalizační justice, kdy v sedmdesátých až osmdesátých 

letech minulého století došlo k feminizaci soudnictví (které bylo 

vnímáno jako práce jistá, špatně finančně hodnocená a nepříliš 

zajímavá) a následně po roce 1989 nastal odliv nejlepších soudců 

mimo justici, do nově vznikajících advokátních kanceláří, jak již bylo 

uvedeno výše.73 Také se zde projevuje fenomén sebeuspokojení ve 

středním věku, kdy se soudce přestane snažit o růst a vývoj, i když má 

k dispozici jasné prostředky pro rozvoj. Se zvyšujícím se věkem se 

také přece jen snižuje možnost kariérního růstu. Pozic na vrcholu 

organizace je méně než těch v základně a pro některé jedince je tato 

skutečnost demotivující.74

Tento pohled na kariéru upřednostňuje hierarchický rozměr 

kariérního růstu. V některých organizacích, a justice patří mezi ně, 

však dochází i k horizontálně laterálnímu pohybu – soudce se může 

pohybovat na různých soudcovských postech v rámci jediného stupně 

soudní soustavy, ale i jediného soudu. Jako kariérní růst je možné 

vnímat i takovou situaci, kdy je schopný soudce převeden na 

náročnější agendu nebo na prestižnější soud.

 

75

Pokud soudce dosáhne tzv. kariérového plató a další postup již 

neočekává, což je již zmíněná situace, kdy je zřejmé, že další postup je 

určen jen pro úzkou skupinu nejúspěšnějších, je možné zaměřit se na 

laterální rozvoj kariéry, popř. začít působit jako učitel nebo školitel 

mladých soudců.

  

76

                                                 
73 Srov. Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu                  
a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. C.H.Beck, Praha, 2005, 1. 
vydání, str. 117 

 Stává se však, že po dosažení této úrovně začíná 

74 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 125 - 126 
75 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 279-
280 
76 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 289 
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soudce žít tzv. z podstaty – nevyhledává nové poznatky, nesnaží se      

o odborný růst a může být jen těžko vzorem pro mladé soudce, které 

by měl školit. 

Kariérní justice nabízí právníkovi klasickou kariéru uvnitř 

organizace, tedy alespoň zpočátku, kdy se vyvíjí  v jednotlivých 

krocích: růst (studium mimo justici), vstup do světa práce (justiční 

čekatel nebo asistent), základní výcvik (vzdělávání uvnitř justice), plné 

zapojení v rané kariéře (soudce okresního soudu). Zde však může dojít 

ke stagnaci, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, a další kroky 

(plné zapojení ve střední kariéře, krize střední kariéry, pozdní kariéra, 

sestup a uvolnění) mohou probíhat na úplně stejném postu. Pokud je 

soudce v budování kariéry úspěšný, postupuje na vyšší soudy, popř. se 

zhostí manažerské role jako předseda soudu. Poslední fáze – odchod 

do penze - souvisí se schopností vybudovanou pozici opustit a také se 

zatím nedostatečným důchodovým zabezpečením soudců. Někteří 

soudci svůj post opouštějí prostě proto, že dosáhli maximálního věku 

pro výkon funkce soudce a jinou možnost již tedy nemají.77

Celkově lze říci, že v české justici převažují mladší soudci nad 

staršími (do padesáti let věku je evidováno 1910 soudců, v kategorii 

jedenapadesáti až sedmdesáti let věku 1221 soudců) a ženy nad muži. 

 

V České republice existuje poměrně vysoký počet soudců na 

100.000 obyvatel republiky – 29,1. Ve srovnatelných zemích (co se 

týče soudního systému, tradice  a počtu obyvatel) však není Česká 

republika nějakou výraznou výjimkou (Maďarsko 28,2, Polsko 25,8). 

Přesto se jedná o poměrně vysoké číslo v relaci např. k Rakousku 

(20,2) nebo k Německu (24,5). Země common law mají počet 

profesionálních soudců výrazně nižší -Velká Británie, Anglie a Wales 

                                                 
77Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 110 - 113  
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– 7,0, což je však dáno poněkud jinou strukturou soudcovstva – 

neprofesionálních soudců je zde na 100.000 obyvatel 53,7 a existují 

zde také profesionální soudci, předsedající u soudu pouze příležitostně. 

V České republice je laických soudců na 100.000 obyvatel sice také 

hodně – 67, tito přísedící však nevykonávají svou funkci všichni 

najednou a nepřetržitě. Průměrný počet dní, které tito přísedící stráví 

souzením, je dvacet za rok. Poměr mezi profesionálními soudci            

a laickými přísedícími je v ČR průměrný – 2,3. Tato čísla jsou však 

pouze orientační a těžko srovnatelná., neboť každá země má jinou 

strukturu soudcovstva, jiný pohled na to, kdo je profesionálním 

soudcem a kdo nikoliv, koho lze ještě považovat za laického soudce 

apod. 

Na každého českého soudce připadají tři zaměstnanci soudu, 

kteří nejsou soudci. Obdobně je tomu v Německu – 2,9, na Slovensku       

a v Polsku 3,2, naproti tomu výrazně více ve Velké Británii – v Anglii        

a Walesu 6,9, ve Španělsku 9,1, na Maltě 10,4, výrazně méně pak ve 

Francii 2,0 nebo v Norsku 1,7. 78

Zajímavá je i relace počtu soudců k počtu jiných právníků v té 

které zemi. Česká republika vykazuje výrazně nízký celkový počet 

právníků oproti soudcům – na jednoho profesionálního soudce připadá 

pouze 2,81 profesionálních právníků.. V Německu 6,86, ve Francii 

7,10, v Maďarku 3,47, v Polsku 2,64, ale v Itálii 26,38, ve Španělsku 

26,23. Tato skutečnost koresponduje s tím, že celkově je v České 

republice nižší počet právníků na 100.000 obyvatel, což je srovnatelné 

s jinými postkomunistickými zeměmi. ČR – 82 právníků na 100.000 

obyvatel, Polsko má 68, Maďarsko 98, ale Německo 168, Itálie 290, 

 

                                                 
78 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, Edition 
2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 2008, 
Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 107 - 123 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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Španělsko 266 a nejvíce Řecko - 342. Ještě méně právníků je naopak 

ve Francii – 76, ve Švédsku  - 49 nebo v Irsku - 36. 79

V postkomunistických zemí tento stav nižšího celkového počtu 

právníků souvisí s tím, že ani po dvaceti letech po pádu autoritativních 

režimů není zcela překonán trend socialismu, v němž neexistovala tak 

vysoká potřeba právníků, jako tomu bylo v demokratických zemích.  

 

Po druhé světové válce počet studentů práva v Československu 

klesl a nedosahoval ani počtů předválečných (zatímco počet studentů 

v technických oborech rostl). Přístup ke studiu práva byl omezen 

vládnoucí garniturou. Podobná situace byla i v Maďarsku, kde klesl 

podíl studentů práv z počtu všech vysokoškolských studentů z 31% 

v roce 1930 na 6,5% v roce 1980. Tentýž vývoj proběhl v NDR, takže 

po roce 1989 začala v těchto zemích právnická profese stárnout.80

V současnosti je počet přijatých studentů práv na magisterský 

studijní program oboru právo  na Univerzitě Karlově 700, 550 na 

Masarykově univerzitě, 300 na Univerzitě Palackého a 280 na 

Západočeské univerzitě.

 

81 Celkový počet studentů, přijatých ke studiu  

práva v roce 2010, je tedy v České republice 1830 (pro srovnání – 

počet přijímaných studentů na obor všeobecné lékařství je pro tentýž 

rok 2422).82

                                                 
79 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, Edition 
2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 2008, 
Printed in Belgium, 

 V roce 1980 byl počet studentů práva pro celé 

Československo 1500 - včetně studentů studujících při zaměstnání, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 212-213 
 
80 Kühn, Z.: The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical jurisprudence         
in Transformation?, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, vyjde v Nizozemí 2011, str. 50-
52 
81 Zdroj:internetové stránky zmíněných univerzit 
82 Zdroj: internetové stránky lékařských fakult v ČR – 1. – 3. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Lékařská fakulta 
Masarykovy univerzity, Lékařská fakulta západočeské univerzity, Lékařská fakulta 
Univerzity Palackého 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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kterých byla asi polovina.83

 

 V současnosti tedy došlo k nárůstu počtu 

studentů, avšak pouze několikanásobnému, nejedná se o extrémní, 

exponenciální nárůst počtu studentů a tedy i graduovaných právníků. 

II.4.4.  Zánik funkce soudce a kárná odpovědnost soudců 
 

Ačkoliv je soudce jmenován  do funkce bez časového omezení, 

zaniká funkce soudce v České republice uplynutím kalendářního roku, 

v němž soudce dosáhl věku sedmdesáti let, dnem právní moci 

rozhodnutí, kterým bylo zjištěno, že je nezpůsobilý vykonávat 

soudcovskou funkci, dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl 

odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen                  

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný         

z nedbalosti, dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo 

kárné opatření odvolání z funkce soudce, dnem právní moci 

rozhodnutí, kterým byl soudce zbaven způsobilosti k právním úkonům 

nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, dnem, 

kdy soudce pozbyl státního občanství České republiky, smrtí, nebo 

dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce prohlášen za 

mrtvého.84

Soudce se také může sám své funkce vzdát a může být                 

i zproštěn funkce dočasně, a to z důvodů výkonu práce pro jiného 

zaměstnavatele nebo výkonu jiné funkce neslučitelné s tou 

soudcovskou (soudce Ústavního soudu, přidělení k ministerstvu), nebo 

z důvodů, pro něž lze očekávat, že jeho funkce zanikne (trestní stíhání, 

kárné řízení).  

 

                                                 
83 Kühn, Z.: The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical jurisprudence         
in Transformation?, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, vyjde v Nizozemí 2011, str. 50 
84 Ust. § 94 zákona o soudech a soudcích 
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Přidělení soudce k ministerstvu spravedlnosti, tak, jak je to 

uvedeno výše a jak to předpokládá zákon o soudech a soudcích, však 

Ústavní soud shledal neústavním, neboť tím dochází k narušení 

principu dělby mocí.85

Důvodem, pro který může funkce soudce zaniknout, je                  

i nezpůsobilost k výkonu funkce, která může vzniknout tehdy, když 

funkce soudce sice nezaniká ze zákona, ale existuje důvod pochybovat 

o soudcově důvěryhodnosti – objeví se opakovaná kárná řízení, 

odsouzení pro trestný čin, které nezpůsobuje automaticky zánik 

funkce, nebo je to v případech, kdy je soudce zdravotně nezpůsobilý. 

K vyslovení skutečnosti, že je soudce pro svou funkci nezpůsobilý, je 

třeba zvláštního řízení.

 

86

Veřejně nejsledovanějším a nejzajímavějším důvodem pro zánik 

soudcovské funkce je  kárné opatření odvolání z funkce soudce. Toto 

opatření není však jediným, které může následovat po kárném 

provinění. Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností 

soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje 

důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, 

nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Mezi mírnější 

opatření patří důtka, snížení platu až o 30% až na jeden rok (dva roky 

při recidivě) nebo odvolání z funkce předsedy senátu. Drobná 

provinění pak může orgán státní správy soudů (tedy obvykle předseda 

soudu) dotyčnému soudci vytknout. 

 

87

Formulace kárného provinění je poměrně vágní. V České 

republice dosud neexistuje etický kodex jako v některých jiných 

zemích, kde ovšem nedodržení etického kodexu obvykle nemá za 

následek zánik funkce – provinění, za něž je možné uložit trest ztráty 

 

                                                 
85 Nález Ústavního soudu sp.zn. PL ÚS 39/08 
86 Ust. § 91, 92 zákona o soudech a soudcích 
87 Ust. § 88 zákona o soudech a soudcích 
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úřadu, by měla být kvalitativně závažnější. Povinnosti soudce jsou 

stanoveny přímo v zákoně o soudech a soudcích – patří sem povinnosti 

přímo spojené s jeho úřadem (tedy chovat se tak, aby nevznikly 

důvody pochybovat o soudcově nezávislosti a nebyla narušena důvěra 

v soudnictví jako takové), ale i povinnosti v osobním životě, kde musí 

rovněž dodržovat určité standardy, které jsou u soudce předpokládány 

(zachovávat úctu k ostatním soudcům, neangažovat se v politice atd.). 

O tom, zda bylo spácháno kárné provinění a jaké kárné opatření 

za něj má být soudci uloženo, rozhodují soudci sami ve zvláštních 

senátech – ty jsou vytvořeny v první instanci u vrchních soudů              

a v instanci druhé u soudu Nejvyššího.88

Návrh na zahájení kárného řízení může podat orgán státní 

správy soudů – tedy předsedové soudů a ministr spravedlnosti. Kárné 

provinění podléhá promlčení a v řízení se přiměřeně používají 

ustanovení trestního řádu.

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Ust. § 3 zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců  
89 Zákon č. 7/2002 S. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 
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II.5. Osobnostní kvalita 
 

II.5.1. Disciplína 
 

Na soudce klade společnost požadavky k dodržování určitého 

stupně disciplíny, vyplývající z jeho úřadu. Potřeba této disciplíny 

vyplývá z nutnosti, aby byly v soudnictví zajištěny tři důležité cíle –   

a) odpovědnost, o níž bude ještě řeč,  b) dodržování práva (ve smyslu 

upřednostňování práva před svými vlastními preferencemi)                   

a c) dodržování profesionálních standardů pro výkon funkce soudce.90

Tato disciplína by ve fungující  meritokratické  justici měla být 

založena na principu profesionálním, tedy na tom, že sama profese, 

sama justice,  si stanoví svá pravidla, která jsou jejími členy víceméně 

dobrovolně dodržována a uvnitř sankcionována, což zpětně zvyšuje 

prestiž takové profese. V byrokratickém modelu disciplíny jsou 

pravidla stanovena  a jejich dodržování kontrolováno  zvenčí.

  

91

Systém kariérní justice, tak jak existuje v České republice, tyto 

dva aspekty kombinuje. Pravidla pro disciplínu soudců, co se týče 

jejich profesních kvalit, jsou stanovena právním předpisem – zákonem 

o soudech a soudcích, tedy legislativou. Dohled nad dodržováním 

takto stanovených standardů však již probíhá uvnitř justice, v rámci 

kárného řízení, kde o proviněních proti disciplíně (kárných 

proviněních) rozhodují ve dvou instancích zvláštní senáty vyšších 

soudů, jak bylo uvedeno výše. 

  

 Dodržování práva - věcná správnost rozhodnutí jednotlivých 

soudců - podléhá soudnímu přezkumu. Tedy v rámci soudnictví a jeho 

                                                 
90 Sankar, S., N.: Disciplining the Profesional Judge, 88 Cal. L. Rev. 1233 2000, str. 1237 
- 1238 
91 Sankar, S., N.: Disciplining the Profesional Judge, 88 Cal. L. Rev. 1233 2000, str. 1244-
1245 
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hierarchie jsou nastaveny mechanismy, které by měly být schopny 

zajistit dosažení takového cíle. Odpovědnost jednotlivých soudců není 

v kariérní justici nikterak nosným tématem, jak bude uvedeno,               

a neexistují mechanismy k její kontrole, popř. vynucování. 

Zároveň také justice sama není schopna do detailu ovlivnit, kdo 

se stane jejím členem a kdo nikoliv (na rozdíl např. od advokátů), což 

profesionalitu justice ze sociologického hlediska oslabuje.  Soudci jsou 

buď jmenováni výkonnou mocí, nebo voleni bez ohledu na stanovisko 

ostatních soudců. 

Soudce by měl rozhodně být osobou, která splňuje určité 

morální požadavky, neměl by se nechat systémem soudnictví 

zpracovat na Mertonova byrokratického intelektuála, který se beze 

zbytku identifikuje s organizací, která ho platí, a řeší pouze to, co je 

momentálně v zájmu organizace. Toto nebezpečí hrozí  i příslušníkům 

svobodných povolání, jestliže se stanou členy formální organizace, 

kterou kariérní soudnictví bezesporu je, jak bude rozebráno níže.92

Soudce si naopak musí zachovat svou individualitu, schopnost 

rozhodovat podle zákonů, ale i podle svého svědomí a podle zdravého 

rozumu. To platí nejen o soudcích v systémech meritokratické justice, 

která lépe podporuje individualitu jednotlivých soudců, ale právě          

i v soudnictví koncipovaném jako státní služba, kde je jednodušší se 

identifikovat s kolektivem a rezignovat na vlastní odpovědnost.

  

93

 

 

 

 

                                                 
92 Keller, J.: Vzestup a pád středních vrstev, Sociologické Nakladatelství, Praha 2000, str. 
38 
93 Srov. Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation:Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009 
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II.5.2.  Zjišťování osobnostní kvality 
 

Jedním ze způsobů, jak v české justici zjistit osobnostní profil 

soudcovských kandidátů, je diagnostický psychotest, kterému jsou 

podrobováni od devadesátých let minulého století všichni kandidáti na 

místa soudců a justiční čekatelé již při samotném svém vstupu do 

justice. Psychotest je však častým terčem kritiky, obvykle ze strany 

soudcovských kandidátů (hlavně těch neúspěšných).  

Kritéria, která by měl uchazeč splnit, jsou stanovena 

ministerstvem spravedlnosti. Patří sem zralost osobnosti, osobnost jako 

celek ve vztahu k normě, emoční a sociální zralost, psychická 

robustnost, schopnost plánování a realizace pracovního výkonu, 

schopnost věcně   a správně rozhodnout, vlastnosti „já“ ovlivňující 

rozhodnutí, volní vlastnosti, odolnost proti chronické pracovní únavě, 

sociabilita, schopnost empatie, kvalita motivace, tvořivost, smysl pro 

etiku, intelektové předpoklady, chování v zátěžové situaci, verbální 

schopnosti, schopnost zaměřit pozornost.94

Takto vyjádřené cíle zjištění osobnostních rysů vypadají jako 

seriózně nastavená úroveň, které by měli uchazeči dosáhnout. Ještě 

počátkem 21. století však sami psychologové přiznávali, že jim nebyla 

zadána vlastně žádná kritéria, kromě zralosti osobnosti, kterou měli       

u budoucích justičních čekatelů zjišťovat.

 

95

                                                 
94 Doležílek, J.: Psychologicko-diagnostické vyšetření uchazečů o funkci soudce – „mýty“ 
a realita, in: Soudce 10/2010, str. 13 

 U mladých lidí, kteří ve 

třiadvaceti letech právě opouštěli vysokou školu a měli nastoupit do 

prvního zaměstnání, pak ovšem nebylo možno očekávat příliš vysokou 

míru zralosti osobnosti. 

95 Přednáška psychologa PhDr. Karla Netíka pro justiční čekatele v rámci justiční 
akademie v roce 2004 
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V souvislosti s psychotesty vyvstaly také určité pochybnosti       

o samotných expertech, kteří psychotesty prováděli, a byla kritizována 

přílišná reálná moc těchto expertů, kteří vlastně rozhodují o tom, zda 

se kandidát skutečně stane soudcem. Je však pravdou, že vyjádření 

psychologa není závazné a předseda krajského soudu může přijmout     

i uchazeče, kterého psycholog nedoporučil, poté, co se seznámí 

s podrobnějším odůvodněním psychologových závěrů. Toto 

odůvodnění však není zpřístupněno uchazeči – takže neúspěšný 

uchazeč většinou vůbec neví, proč se nemůže stát soudcem a jaké jiné 

povolání by jeho osobnosti vyhovovalo. 

Dalším kritickým bodem je pocit nově přijímaných uchazečů, že 

kritéria, která musí splnit, jsou mnohem obtížnější, než jaká byla 

stanovena pro ty soudce (předsedy), kteří nyní o jejich přijetí 

rozhodují. 

 

II.5.3.  Etické kodexy 
 

V Maďarsku si justice sama stanovila etický kodex, který je 

závazný pro všechny soudce a stanoví základní pravidla v profesním     

i mimoprofesním životě soudců. O tom, zda je určité chování neetické, 

rozhoduje zvláštní komise, která však nezveřejňuje jména soudců, 

kteří se takového chování dopustili. A rozhodnutí není následováno 

žádnými sankcemi.96

Také v Rumunsku existuje etický kodex, který upravuje 

základní zásady pro chování soudců a stanoví neakceptovatelné 

chování. Překročení pravidel, stanovených v kodexu, však není 

 

                                                 
96 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 25 -26 
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považováno za disciplinární delikt. Etika soudcovského povolání  je 

v Rumunsku také předmětem vzdělávání. 97

 

 

II.5.4.  Morální požadavky a očekávání 
 

Soudce ve své osobě soustřeďuje soudní moc, tedy moc 

bezprostředně rozhodovat o osudech účastníků. Veřejnost pak může 

mít tendenci nevidět v soudci normálního člověka, ale jakýsi 

odosobněný ideál, který by podle jeho představ měl naplňovat určité 

očekávání.98 Soudce však zůstává normálním člověkem a ve 

skutečnosti to, čím se odlišuje od zbytku společnosti, není v základu 

jeho morální autorita nebo perfektní znalost práva, ale právě jen jeho 

úřad, který mu dává moc rozhodovat.99 Toto platí zejména v systému 

kariérní justice. Modely meritokratické si naopak zakládají na spíše 

profesionálním přístupu k soudcovstvu, tedy na tom, že profesionál,       

tedy i soudce, se odlišuje od zbytku společnosti právě svými 

speciálními znalostmi a že byrokratické řízení jeho práce v něm ubíjí 

právě onu profesionalitu.100

Ačkoliv ani v kariérním modelu justice není soudce klasický 

úředník ve státní správě, přesto ho laik často vidí jako „úřad“.  Tedy 

člověka, který zastupuje instituci, která pro občana představuje stát, 

aniž by se tento laik zabýval tím, která ze tří státních mocí k němu skrz 

soudce směřuje. Ankety, prováděné ve veřejné správě, proto lze 

alespoň částečně aplikovat i na  soudnictví a na osoby soudců.  

 

                                                 
97 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 36 - 37 
98 Oldfather, Ch.,M.: Judges as Humans: Interdisciplinary Research and the Problems of 
Institutional Design, 36 Hofstra L. Rev. 125 2007-2008, str. 127 
99 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 881-882 
100 Sankar, S., N.: Disciplining the Profesional Judge, 88 Cal. L. Rev. 1233 2000, str. 1245 
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Návštěvníci úřadů vnímají jako kladné vlastnosti úředníka jeho 

vzdělanost, pozitivní charakterové vlastnosti, pružnost, klid, 

vyrovnanost, dobré komunikativní schopnosti. Jako záporný je naopak 

vnímán egoismus, nezájem, neodbornost, nespravedlnost, nepružnost, 

emocionální labilita, nedostatečná připravenost a koncentrace na 

jednání, nedostatečné komunikační schopnosti. Tyto negativní 

skutečnosti bývají pak vysvětlovány doznívajícími vlivy předcházející 

totalitní administrativy, přetížeností úředníků, nedokonalou organizací, 

nízkou úrovní kontroly, špatnou prací s informacemi, nedokonalým 

informačním systémem.101

Soudce není závislý na přízni účastníků, kteří před něj 

předstupují, nemusí se zalíbit či vyhovovat tomu, o kom rozhoduje. 

Soudce v České republice není voleným funkcionářem, který by tzv. 

skládal účty za své chování a rozhodovací činnost přímo občanům. 

Tím je zajištěna jeho nezávislost, která je považována za funkční 

princip, nikoliv privilegium. Znamená to však, že se v mnoha ohledech 

soudce nemusí nutně cítit zodpovědný za to, jak před účastníky 

vystupuje, což jistě není cílem, k němuž by jeho nezávislost měla 

směřovat.  

 Všechny tyto charakterové markanty          

a zejména pokusy o vysvětlení negativních jevů v práci soudnictví lze 

aplikovat i na justici. 

I když je pravdou, že se principy nezávislosti a odpovědnosti, či 

disciplíny mohou dostávat do sporu a je tedy nutné hledat vždy jejich 

optimální vyvážení102

                                                 
101 Duplinský, J., Brychtová, Š.: komunikace ve veřejné správě, Univerzita Pardubice, 
Pardubice 2004, 1. vydání, str. 10 - 11 

. Pokud soudce vystupuje v souladu s představou 

účastníků o tom, jak by soudce, který je „placený z jejich daní“, 

102 Sankar, S., N.: Disciplining the Profesional Judge, 88 Cal. L. Rev. 1233 2000, str. 1237 
- 1238 
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vystupovat měl, existuje mnohem větší prostor pro to, aby i neúspěšný 

účastník přijal rozhodnutí ve sporu.  

Soudce komunikuje s účastníky hlavně svým rozhodnutím          

a vedením jednání. V rozhodnutí by měl soudce sdělovat stranám 

pravdivé důvody svého rozhodnutí103, což je jistě pro vytvoření důvěry 

v justici důležité, a účastník dokáže vytušit, pokud rozhodnutí pravdivé 

není a odůvodnění se skrývá za zástupné momenty. Nicméně                 

i v zahraničí se lze setkat se stesky, že na konci procesu stojí 

nesrozumitelné a neodpovědné rozhodnutí (Holmes), že proces 

zahrnuje rysy jako – „slova nelze polapit“ (Jerome Frank), popř. že 

soudce není schopen popsat, co všechno se při tvorbě rozhodnutí dělo 

(Walter Schaefer).104

 V rámci jednání pak může občan někdy i velmi detailně poznat 

osobnost soudce a může ho taky hodnotit podle výše zmíněných 

kritérií. Soudce má samozřejmě poněkud jinou úlohu než úředník – 

jeho postavení vychází v civilním procesu ze skutečnosti, že je tím 

nezávislým třetím, který rozhoduje spor stran. Ovšem svým přístupem 

může soudce takové cítění buď posílit, nebo zcela negovat. Ve věcech 

tzv. nesporných (hlavně péče o děti) je někdy lehké sklouznout 

z pozice nezávislého orgánu, který má v takovém řízení určitá 

specifika, k pojetí soudu jako jakémusi nadřazenému orgánu sociálně 

právní ochrany dětí. Toto vnímání bývá někdy umocněno i zcela 

nevyhovující praxí, při níž zástupkyně tohoto orgánu, tzv. opatrovnice, 

je přítomna v jednací síni před začátkem jednání, popř. po skončeném 

jednání.  

 

                                                 
103 McGowan, D.: Judicial Writing and the Ethics of the Judicial Office, 14 Geo. J. Legal 
Ethics 509 2000-2001, str. 552 
104 Simon, D.: Psychological Model of Judicial Decisionmaking, 30 Rutgers L.J. 1 1998-1999, str. 
4-5 
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Jako zcela neakceptovatelné chování pak lze u soudce vnímat 

korupci, neodbornost, zneužívání soudcovského úřadu, konflikt zájmů, 

překračování pravomoci, zaujatost apod. Takové jednání soudců 

vytváří napětí v soudní síni, snižuje důvěru v právo a narušuje 

fungování právního systému.105

 

 

II.5.5.  Řešení poklesků 
 

Vážná morální pochybení jednotlivých soudců by pak měla být 

řešena kárným řízením, ve kterém mají soudci v České republice ve 

dvouinstančním řízení sami vyslovit, jaký morální poklesek je již 

kontraindikací pro funkci soudce. Bohužel však není výjimkou, že tak 

kárné senáty nečiní. Je pak možná i taková situace, kdy soudce, který 

padělal protokol o hlavním líčení, nedostavoval se k jednání, lhal 

spolupracovníkům i účastníkům a zaprotokoloval vymyšlenou 

závěrečnou řeč, je kárnou druhou instancí (Nejvyšším soudem) 

potrestán pouze snížením platu s odůvodněním, že v době provinění 

měl psychické problémy organického původu – a to plné dva roky. 

Tyto problémy léčil, tedy o nich věděl.106

Soudce, který si je vědom svých psychických problémů, však 

dále soudí, ačkoliv náročnou práci nezvládá. Signál, který byl tímto 

rozhodnutím vyslán veřejnosti, by se dal interpretovat jako postoj, kdy 

jednání, které by mohlo zakládat i trestní odpovědnost, je omluveno 

psychickou labilitou – přičemž při výběru nových soudců je na 

psychickou stabilitu a zralost osobnosti kladen (nebo alespoň 

proklamován) co největší důraz - a koneckonců má veřejnost takové 

  

                                                 
105 Miller, G.,P.: Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 431-433 
106 Rozhodnutí  NS ČR ze dne 5.3.2008, č.j. 1 Skno 9/2007 – zdroj – internetové stránky 
Ministerstva spravedlnosti ČR 
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vlastnosti od soudce i právo očekávat. Je pravdou, že i soudce je jen 

člověk a může být postižen přechodnou psychickou slabostí – ta však 

nemůže vést k jednání, které může mít znaky skutkové podstaty 

trestného činu. 

Kariérní justice si vytváří svá vlastní vnitřní (nejen) morální 

pravidla, která mohou být dokonce odlišná od pravidel zbytku 

společnosti, což je umožněno uzavřenou, hierarchickou strukturou 

tohoto justičního systému.107 Jedná se o pravidla, která mladý soudce 

postupně internalizuje během své kariéry, takže postupem času může 

přestat vnímat rozdíl mezi svým chápáním a skutečností. Tak se může 

stát, že i kandidát, který vyhoví přísným přijímacím kritériím, následně 

nedokáže odolat tlaku organizace, která ho obklopuje, a v zájmu 

hladkého chodu soudu rezignuje na své původní zásady. Řešit 

problémy „špatných“ soudců je proto nutno na úrovni jejich výběru, 

dalšího setrvání, dohledu nad jejich činností a jejich případného 

odvolání.108

Pravidla, která v justici existují, jsou organizační kulturou, 

stejně jako v každé jiné organizaci. Pro nově příchozího se mohou zdát 

zpočátku složitá nebo nepochopitelná, ale většina soudců se po určité 

době přizpůsobí. Zvyklosti, které se v justici upevnily (což však platí 

pro každý soud v jiné míře), se stávají normou každodenního chování 

pracovníků a tedy i soudců.

 

109

 

 Blíže se o organizační kultuře zmiňuje 

část práce věnovaná byrokratizaci. 

 

 

                                                 
107 Koch, Ch.,H.: The Advantages of the Civil Law Judicial Design as the Model for 
Emerging Legal Systems, 11 Ind. J. Global Legal Stud. 139 2004, str. 144 
108 Miller, G.,P.:Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 458 
109 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 107 
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II.5.6.  Shrnutí -  Prestiž, osobnost, důvěra 
 

Veřejnost předpokládá, že soudce se svým rozhodováním snaží 

dosáhnout správné aplikace práva a prosazení veřejně prospěšných 

cílů. Toto zaměření u soudců skutečně existuje, není však jejich 

jedinou motivací při rozhodování. Jejich činnost je ovlivněna i dalšími 

prvky, mezi které patří i zájem o růst vlastní kariéry, sebepropagaci, či 

prosazování vlastních představ o právu, které jsou ovlivněny 

soudcovými osobními postoji.110

Každý člověk, soudce nevyjímaje, je ovlivněn svým 

osobnostním založením a skrze svou vlastní osobu nahlíží na případy, 

které soudí. Ačkoliv by se soudce měl snažit o to, aby nebyl takovými 

predispozicemi ovlivňován, není to beze zbytku možné - podle soudce 

Cardozy není možné se na případ dívat nějakýma očima, ale vždy jen 

svýma očima.

 Takové chování je normální, souvisí 

s tím, že i soudci jsou jenom lidé, je však nutné najít určitou 

rovnováhu, aby nedocházelo k upřednostňování těchto vlastních cílů 

před obecným prospěchem. 

111

Povolání soudce je ještě stále jedním z těch, které s sebou stále 

nesou určitou prestiž a uznání,i když v zemích kontinentální Evropy je 

tato prestiž značně nižší a zaměřená spíše na celé společenství než na 

jedince, oproti zemím common law. Jako takové je toto povolání 

pochopitelně středem pozornosti hlavně v případě, kdy má veřejnost 

pocit, že někdo ze soudců selhal. Laik požaduje od soudce mnohé 

  

                                                 
110 Oldfather, Ch.,M.: Judges as Humans: Interdisciplinary Research and the Problems of 
Institutional Design, 36 Hofstra L. Rev. 125 2007-2008, str. 136 
111 McGowan, D.: Judicial Writing and the Ethics of the Judicial Office, 14 Geo. J. Legal 
Ethics 509 2000-2001, str. 528 
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kladné vlastnosti, včetně nezávislosti, férovosti, nestrannosti atd., a to 

vždy, nejenom v soudcových „dobrých dnech“.112

Pro veřejnost tak není dobrým signálem ani snaha omlouvat 

nedostatky v rozhodování soudů přetížeností soudců. Jestliže vznikají 

v práci soudce průtahy, které nejsou dlouhodobě řešeny a překračují 

běžný rámec trvání řízení u toho kterého soudu, je opět věcí mravní 

síly takového soudce předstoupit před své nadřízené a celou věc řešit. 

Rozhodně není možné ponechat neřešené průtahy svému osudu pouze 

odkazem na to, že nebylo možné práci zvládnout, aniž by o tom 

kdokoli jiný, kromě postiženého soudce věděl.

  

113

Důvěra v justici vede přes důvěru v její jednotlivé představitele. 

Jestliže si justice sama stěžuje na nízké právní vědomí, nízkou hladinu 

respektu ve společnosti, pak je nutné pracovat na posílení důvěry 

v instituci soudnictví. Česká justice se musí vyrovnat s poklesem 

důvěry přesahujícím ještě z doby před rokem 1989, avšak na tuto 

skutečnost se nelze vymlouvat ještě dalších dvacet let. Kultura důvěry 

v určité společnosti (v české společnosti začátkem 21. století) sice 

vychází z historických tradic, které jsou zatíženy předchozími 

zkušenostmi s dvěma nedemokratickými režimy, jedná se však 

zároveň o situaci schopnou změny, nejedná se nikdy o definitivní stav. 

Pro fungování společnosti a jejích jednotlivých institucí je důvěra 

nutná a je tedy třeba se i tímto aspektem fungování justice zabývat,       

i kdyby zatím jen na úrovni jednotlivců.

  

114

 

 

 

                                                 
112 Oldfather, Ch.,M.: Judges as Humans: Interdisciplinary Research and the Problems of 
Institutional Design, 36 Hofstra L. Rev. 125 2007-2008, str. 125 
113 srovnej Hanuš,K.: Mám strach. In: Soudce 9/2009, str. 21-22 
114 Šubrt, J.: (ed.): Postparsonsovské teorie sociálních systémů, Karolinum, Praha 2007,     
1. vydání, příspěvek M. Sedláčkové – model sociálního uskutečňování kultury důvěry 
Piotzra Sztompky, str. 43 - 63 
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II.6. Odborná úroveň soudců 
 

Jednou ze zákonných  povinností soudce je udržování                  

a zvyšování vlastní odborné úrovně, jedná se přímo                              

o nezpochybnitelný předpoklad řádného výkonu funkce soudce. 

Soudce nese přímo odpovědnost za svou odbornou úroveň. Zkoumání 

odborné způsobilosti má své místo v první řadě ve stádiu výběru 

kandidáta pro funkci soudce, kde by měla být řádně ověřena jak 

morální, tak i odborná kvalita každého kandidáta. Způsob ověřování 

odborné způsobilosti kandidátů na soudce byl podrobněji rozebrán 

výše. 

Obsah znalostí, které kandidáti na soudce musejí obsáhnout           

a následně vykázat při justiční zkoušce, je dán tím, čím se soudce bude 

následně zabývat. Kandidát musí prokázat znalost hmotného                  

i procesního práva civilního, správního a trestního, dále znalosti 

v právu obchodním, pracovním, rodinném, směnečném a šekovém. 

Tyto znalosti nabývá typický soudcovský kandidát v České republice – 

tedy justiční čekatel – nejprve na právnické fakultě a pak na „svém“ 

soudě.  

Na právnické fakultě se jedná o znalosti pouze teoretické, praxe 

na soudě by měla přinášet korekci a zkvalitnění těchto znalostí             

o praktické zkušenosti. Tyto zkušenosti však bývají obvykle pouze 

zkušenostmi vyššího soudního úředníka, nikoliv soudce, s ohledem na 

charakter činnosti, kterou justiční čekatel vykonává. Zároveň se 

zkušenostmi a znalostmi může čekatel přebírat i systémové nešvary, 

popř. nedokonalosti svých školitelů, aniž by byl schopen se seznámit 

s jakoukoliv praxí mimo justici.115

                                                 
115 Srov. Srov. Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu       
a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. C.H.Beck, Praha, 2005,      
1. vydání, str. 121 
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Po jmenování soudcem již není povinné odbornou úroveň dále 

prokazovat. Zákon o soudech a soudcích ve své původní podobě 

z roku 2002 zavedl v České republice povinné periodické 

přezkušování odborné úrovně již jmenovaných soudců, které měla 

provádět moc výkonná – ministerstvo spravedlnosti - pomocí 

příslušných rad pro jednotlivá odvětví práva. V těchto radách měli mít 

zastoupení i advokáti, státní zástupci a notáři a v krajním případě pak 

mohlo být o odvolání soudce pro nezpůsobilost teoreticky rozhodnuto   

i hlasy těchto nesoudcovských členů rady.  Nejvyšší představitel moci 

výkonné, prezident republiky, však zákon v (nejen) této  části úspěšně 

napadl u Ústavního soudu. Ústavní soud ve svém  nálezu shledal 

takovou praxi jako protiústavní z důvodů porušujících princip dělby 

moci a na něj navazující princip soudcovské nezávislosti. Odvolání 

soudců z důvodu odborné nezpůsobilosti by mohla mít také negativní 

dopad na právní jistotu, a to v poměru k těm soudním rozhodnutím, jež 

byla takto pro nezpůsobilost odvolaným soudcem již dříve vydána.116

Soudce je však povinen dbát o prohlubování svých odborných 

znalostí, a to samostatným studiem a účastí na vzdělávacích akcích 

pořádaných Justiční akademií, soudy nebo vysokými školami. Není 

však stanoveno, že by se některých akcí musel účastnit povinně.  

 

Povinné periodické přezkušování či vzdělávání soudců tedy v České 

republice v současné době  neexistuje. 

Ke vzdělávání soudců se vyjádřila i Consultative Counsil of 

European Judges, která shrnula, že tím, kdo by měl na vzdělávání 

soudců dohlížet, by mělo být nezávislé těleso, tedy nezávislé na 

výkonné  a zákonodárné moci, a nejméně polovinu jeho členů by měli 

                                                 
116 Pl.ÚS 7/02 , 349/2002 Sb., N 78/26 SbNU 273 



 55 

tvořit soudci. Tím, kdo by vzdělávání měl provádět, by pak měla být 

rovněž nezávislá instituce s vlastním rozpočtem.117

ZSS vytvořil novou instituci pro vzdělávání soudců – Justiční 

akademii, která však není tím nezávislým tělesem, jež bylo zmíněno 

výše, ale institucí vycházející z ministerstva spravedlnosti – tedy 

z moci výkonné. Justiční akademie je organizační složkou státu            

a účetní jednotkou. Dohled nad činností Justiční akademie vykonává 

ministerstvo – ust. § 129, odst. 1 ZSS. V jejím rámci jsou pořádána 

školení, kterých se soudci mohou zúčastňovat a kde si popř.                   

i ve vzájemných diskusích mohou tříbit své právní názory. Tato 

školení nejsou povinná, neboť i tuto povinnost ústavní soud ze zákona 

vyloučil, ale soudci nejsou ani nikterak zvýhodněni, pokud se 

takového školení zúčastní, spíše naopak. Pokud se rozhodnou strávit 

několik dnů nebo dokonce týdnů v roce na školení, znamená to pro ně 

méně času na zvládnutí stejného přídělu práce, než kolik by ho měli 

bez takové účasti.  

 

Totéž platí i pro soudce, kteří se rozhodnou publikovat, 

vyučovat, doplňovat si akademické vzdělání, účastnit se zahraničních 

stáží apod. Tento stav je nevyhovující, protože je velmi nemotivační. 

Nejlépe totiž dokáže využít systému justice ten, kdo pohodlně čerpá 

z jednou nabytých znalostí a životních zkušeností, protože i takový 

soudce má možnost postupovat v soudní hierarchii a jeho platové 

ohodnocení se zvyšuje pouze v důsledku odsloužených let. Není jistě 

jednoduché změnit tento zaběhlý způsob fungování justice, pokud ale 

zákonodárci a ministři hovoří o reformách, měli by se i tomuto tématu 

věnovat.  

                                                 
117 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 180 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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Vzdělávání soudců je tedy v ČR nepovinné, stejně jako např. ve 

Finsku nebo v Chorvatsku. V rámci Evropy je však běžnější, že určité 

typy vzdělávání (ať už periodické nebo příležitostné) jsou povinné, 

minimálně určitý druh počátečního, vstupního profesního vzdělání, 

jako je tomu v Itálii, Španělsku nebo Velké Británii (což v České 

republice povinné není – ministr spravedlnosti může započítat i jinou 

praxi než čekatelskou). V některých zemích (Norsko, Švédsko, 

Maďarsko) existuje povinnost zúčastnit se každého nabízeného typu 

dalšího vzdělávání soudců.118

V Rumunsku je vzdělání soudců povinné jen za určitých 

okolností, a to jestliže na základě hodnocení je důvod pochybovat            

o  schopnostech soudců, anebo v případech, kdy byli jmenováni po 

složení rozdílové zkoušky, popř. chtějí pracovat na specializovaných 

soudech. Vzdělávání soudců je v Rumunsku zajištěno buď tradičně 

účastí na kurzech pořádaných Národním institutem pro magistráty, 

nebo i distančním způsobem, popř. vydáváním tištěných brožur. 

 

119

Nedostatečná odborná úroveň soudce může být chápána jako 

kárné provinění (pokud existuje v dostatečné intenzitě), je však 

pravdou, že kárná řízení, která by byla zahajována z důvodu nízké 

odborné úrovně soudce, jsou v České republice spíše výjimkou. Více 

se kárnému řízení věnuje část práce zaměřená na osobnostní kvalitu 

soudců. V Evropě je z důvodů profesionální nezpůsobilosti vedeno 

průměrně 32% disciplinárních řízení; 36% se týká porušení 

profesionální etiky, 4% trestných činů, zatímco u státních zástupců je 

 

                                                 
118 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 180 
119 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011,  str. 17 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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procento disciplinárních řízení, zahajovaných pro podezření ze 

spáchání trestného činu 29% a 28% jiného kárného provinění.120

Veřejnost však vnímá justici jednak podle obrazu v médiích, ale 

i podle vlastní zkušenosti se svým soudním řízením. V době velkého 

nárůstu nápadu na soudech po roce 1989 je možno říci, že osobní 

zkušenost se soudem si udělá téměř každý (rozvod, péče o děti, 

svědectví při vykradení chaty, dopravní nehoda atd.).  Soudce, který 

působí nejistě, nebo vydá rozhodnutí, které je odvolacím soudem 

zrušeno např. pro nepřezkoumatelnost, popř. otálí s vydáním 

rozhodnutí, dává občanovi jasný signál o tom, že justice není 

pohotová, precizní a není tady pro ochranu práv občanů. Péčí o osobní 

kvalitu každého soudce by mohlo dojít k rehabilitaci justice                  

a k obnovení důvěry v soudnictví v očích společnosti.

  

121

Legitimita justice závisí i na kvalitě jednotlivého rozsudku,          

a i když je možné připustit ojedinělé chyby, veřejnost předpokládá, že 

soudci budou schopni se vyvarovat systematických chyb. I takové 

očekávání se však může ukázat jako nerealistické. I sama soudcovská 

mysl může být příčinou chyb, pokud se soudce dopustí „kognitivních 

iluzí“ (heuristické rozhodování, předpojatost apod.). 

  

122

Zároveň je však třeba mít na zřeteli fakt, že běžný účastník 

neočekává od soudce vědecky bezchybnou argumentaci a teoretický 

právní rozbor vycházející z nejnovější doktríny, ale především 

srozumitelné rozhodnutí, které bude schopen vnímat jako spravedlivé, 

nebo je bude ochoten aspoň akceptovat, i když s ním nebude zcela 

souhlasit. Soudce by měl být proto schopen nejen správně rozhodnout 

 

                                                 
120 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 201, 205 
121 Bičovský,J.: Pokleslost justice a její obroda, GEMA ART, Praha 1995, str. 22 
122 Guthrie, Ch., Rachlinski, J.,J., Wistrich, A.,J.: Inside the Judicial Mind, 86 Cornell L. 
Rev. 777 2000-2001, str. 779 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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a své rozhodnutí logicky odůvodnit v intencích svého procesního řádu, 

ale dbát i na srozumitelnost svých myšlenek, které účastníkovi 

předkládá. V  této souvislosti se někdy hovoří o tom, zda je 

odůvodnění rozhodnutí tvořeno pro účastníka nebo pro odvolací soud.  

Jestliže je laik zavalen lavinou paragrafů a není schopen 

v rozhodnutí dohledat, proč tedy soud vlastně rozhodl tak, jak rozhodl, 

k jakému postoji se přiklonil a proč a také proč ho nepřesvědčily 

předkládané argumenty, pak je nasnadě, že využije všech možných 

opravných prostředků, které mu zákon dává, aby se proti takovému 

rozhodnutí bránil. Soudce by se neměl obávat uvést ve svém 

rozhodnutí třeba i to, že něco považuje za spravedlivé nebo morální      

a jakým způsobem např. morální povinnost má nebo naopak nemá 

přímou podporu i v právu. Úkolem soudu v civilním řízení je hlavně 

rozhodnout při – a to pokud možno v době, kdy je takové rozhodnutí 

ještě návazné na probíhající spor. 

Způsob odůvodňování rozhodnutí (pro odvolací soud nebo pro 

účastníky) úzce souvisí také s celkovým zaměřením justice dovnitř 

nebo navenek. Česká justice, stejně jako většina soudnictví v zemích 

kontinentální Evropy, má tendenci se podle francouzské tradice 

zaměřovat dovnitř, svou odpovědnost vztahovat k vyšším článkům 

soudní hierarchie a individuální odpovědnost rozmělňovat do 

odpovědnosti kolektivní. Nejedná se o a priori negativní jev – jde         

o přirozený důsledek koncepce kariérní justice, kdy individuální 

soudce obecného soudu není veřejnosti známý (až na výjimky), 

neprezentuje se svými názory před širokou veřejností v médiích            

a v případě kolektivního rozhodování v senátě nepíše případný disent 

(hlasování je tajné).123

                                                 
123 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation:Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 453 - 456 
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Tento stav je však pro méně schopného soudce vábničkou, 

kterou může kdykoliv využít. Pokud si soudce není zcela jistý svým 

rozhodováním (tedy nad míru obvyklé nejistoty), zahalí se do 

nepřehledného a obvykle stručného výčtu paragrafů, které  ve svém 

rozhodnutí uvede a které na laika budou působit jako vysoce odborné 

zhodnocení, kterému sám pro své právní nevědomí nerozumí. Ve 

skutečnosti však není rozhodnutí srozumitelné prostě proto, že nejsou 

logicky odůvodněny závěry o skutkové či právní stránce věci. 

Individuální neodpovědnost vůči vnějšímu publiku však soudci 

zaručuje, že po něm nikdo srozumitelné rozhodnutí ani příliš nežádá. 

Soudce by zároveň neměl být vzdělaný omezeně jen v úzkém 

koridoru svého odvětví práva. Právě rozhodování o lidských osudech 

vyžaduje, aby byl soudce schopen vnímat souzený případ i z jiných 

než pozitivně právních hledisek. Např. hodnocení svědectví vyžaduje 

aspoň minimální orientaci v psychologii, a to alespoň laickou nebo 

intuitivní, posuzování smlouvy o dílo zase předpokládá určitou znalost 

situace na trhu či schopnost posouzení toho, co ještě je mezi 

podnikateli obvyklou praxí a co už nikoli. Rozhodování o výživném 

přináší nutnost posoudit situaci na trhu práce a odůvodněnost 

tvrzených potřeb oprávněných (koneckonců sociálním zdrojem vědění 

je právě životní společenství, tedy existence soudce v určitém daném 

sociálním prostoru 124

Soudce by měl být vzdělán také v komunikaci s účastníky, 

pokud k tomu nemá přirozené nadání. Většina účastníků má ze soudu 

přirozený respekt, který někdy hraničí až s bázní, a způsobuje                

u určitých jedinců neschopnost prosadit své oprávněné zájmy u soudu. 

Takový normální slušný člověk může být odmítavým nebo zbytečně 

). 

                                                 
124 Hubík, S.: Sociologie vědění. Sociologické nakladatelství, Praha 1999, 1. vydání,       
str. 77 
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strohým chováním soudce odrazen, zatímco protřelejší zkušený 

účastník dokáže využít slabostí soudce a jeho neschopnosti např. 

sdělovat nepříjemná rozhodnutí. Soudce by tedy měl být schopen 

reagovat přiléhavě v různých situacích a znát míru, v níž si může 

dovolit přísnost nebo shovívavost, aby nebyl označen za diktátora 

nebo za slabocha. 

Např. institucionální vzdělávání soudců v oblasti sociologie 

nebo psychologie je nedostatečné, možnost účastnit se podobně 

zaměřeného školení je malá – v roce 2009 pořádala justiční akademie 

několik školení pro komunikaci s médii, tři běhy základů psychologie 

(po patnácti účastnících v každém běhu !), pět běhů osobnosti v zátěži 

(opět patnáct osob v každém běhu), ve stejném rozsahu výcvik 

v sebereprezentaci a v rétorice, podobný rozsah měla i krizová 

komunikace, základy komunikace a psychologie výslechu dítěte          

a dospělého. Dále pořádala justiční akademie seminář etika v právu 

pro šedesát osob. Místa na takových školeních byla vyčerpána několik 

měsíců dopředu (to je při počtu asi tří tisíc osob soudců v ČR vcelku 

pochopitelné), což jistě svědčí o značném zájmu o taková témata.125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

125 internetové stránky www.justice.cz 
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II.7. Motivace soudců 
 

II.7.1. Obecně o motivaci 
 

Důvodem a pohnutkou určitého jednání  je motiv. Existuje 

obvykle mnoho důvodů, proč člověk jedná tak, jak jedná, a proč se 

tedy právník stává soudcem a proč na své pozici zůstává. O motivaci 

jiných lidí nelze usuzovat jen podle vlastních zjednodušených názorů, 

neboť většinou nelze vysvětlit chování lidí jen na základě jednoho 

motivu.126

Pro fungování justice je jistě důležité, proč se mladý právník 

rozhodne být soudcem, ale ještě důležitější je, proč se schopný soudce 

rozhodne v justici setrvat, nebo, což je horší, proč je schopný soudce 

ochoten justici opustit. Důležitým aspektem je i motivace soudce, aby 

pracoval dobře, efektivně, zvyšoval si svou odbornou úroveň                

a postupoval v soudní hierarchii. 

 Je tedy nutné hledat nějaké obecné, objektivně zjistitelné 

motivy. 

Slabým místem v motivaci kariérních soudců po zlepšování 

svých nejen odborných kvalit je nemožnost ocenit individuálně 

soudce, který má lepší pracovní výsledky, než je průměrné. Nebo 

pokud některý ze soudců nezvládá svou práci, je mu odlehčeno a jeho 

práce je přidělena tomu, kdo svou práci zvládá nadprůměrně. To vede 

k tomu, že schopnému je přidělováno stále více práce a neschopnému 

je odebíráno, a to za totéž platové ohodnocení. Schopnost takového 

vytíženého soudce pak nemusí spočívat jen v ryze odborném okruhu. 

Níže bude uvedeno, že vlastní zatíženost si může způsobit i soudce, 

který je schopným úředníkem. 

                                                 
126 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str.169-
185 
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 Není asi dost dobře možné motivovat soudce podobným 

způsobem jako zaměstnance v komerční sféře (příplatky, karty           

na benzín, delší dovolená…), ale jistě by bylo namístě odstranit 

takovéto chyby systému, nebo o nich alespoň začít uvažovat a otevřít 

diskusi na takové téma. Že je však třeba postupovat uvážlivě, ukazuje 

např. i příklad z Francie, kde byla zavedena prémie k soudcovskému 

platu (v průměru 9 % platu), která je přiznávána podle toho, jak soudce 

přispívá k řádnému fungování právní instituce (jako soud, státní 

zastupitelství, ale také třeba ministerstvo, kde zrovna soudce působí). 

Tato prémie je však svým vágním vymezením vnímána jako zásah do 

nezávislosti soudců, spolu s reformou Nejvyšší rady soudnictví.127 

Také na Ukrajině jsou soudcům vypláceny prémie v závislosti na 

kvalitě jejich práce, a to s ohledem na zrušená či potvrzená 

rozhodnutí.128

 

 Blíže o možnostech finanční motivace soudců 

pojednává následující oddíl.   

II.7.2. Motivace kariérním postupem  
 

Jedním z možných motivačních prvků je možnost kariérního 

postupu, tedy jmenování nebo alespoň stáž na vyšším stupni soudní 

soustavy. S tímto postupem, který není automatický, je spojeno i vyšší 

platové zařazení, takže je zde patrná i určitá finanční motivace. Na 

vyšším stupni soudní soustavy (hlavně v agendě opravných 

prostředků) je také nižší počet případů, které připadají na jednotlivé 

soudce, a soudce tak není tlačen nutností upřednostnit kvantitu na úkor 

kvality, má možnost více se jednotlivým případům věnovat.  

                                                 
127 Vyklický, J.: Ze soudcovského světa, překlad a komentář,  in Soudce 7-8/2006, str. 14 - 
15 
128 Červená, K., Hájková, Š., Šlosar, J.: Quo vadis, ukrajinská justice, in: Soudce 5/2009, 
str. 16 - 19 
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Kritéria, která existují pro kariérní růst v české justici, však 

nejsou nijak pevně dána. Neexistuje institucionální posouzení kvality 

rozhodování jednotlivých soudců – což by mohla být např. statistika 

potvrzených či zrušených rozhodnutí, oficiální stanoviska odvolacích 

senátů k práci prvoinstančních soudců apod. Důvody, pro které 

dochází k postupu v kariérním žebříčku, mohou být tedy zjevné, ale     

i zastřené, důvod postupu je zpětně nepřezkoumatelný.  

V Rumunsku je pro postup v kariéře soudce nutná zkouška, 

kterou musí soudce skládat. Tato praxe byla zavedena právě proto, že 

je poměrně objektivní a transparentní. Přináší však také určité těžkosti 

v souvislosti s tím, že na vyšších soudech vedle sebe pracují soudci, 

kteří náročnou zkoušku složili, stejně jako ti, kteří ji před tím skládat 

nemuseli.129

V Itálii ve druhé polovině 20. století existoval systém 

povyšování soudců v závislosti na jejich úspěšnosti a kvalitě 

rozhodování, avšak od sedmdesátých let, kdy byla provedena reforma, 

dochází k tzv. automatickému povyšování. Tato reforma vedla k tomu, 

že soudci namísto investic do zkvalitnění své práce investují do 

dobrých vztahů se soudními funkcionáři, aby si své povýšení 

zajistili.

 

130

Rozhodujícím prvkem v kariéře soudce jsou tak soudní 

funkcionáři vyšších soudů, ačkoliv formálně soudce „povyšuje“ 

ministr spravedlnosti. V zemích kontinentální Evropy závisí např.        

 Podobnou snahu lze bohužel pozorovat i v české justici, 

kdy největší šanci na postup má ten, kdo má známé na vyšším stupni 

soudní soustavy, což mu umožňuje obdržet nabídku na stáž a posléze 

si naplnit definitivní kariérní růst.  

                                                 
129 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str.17 
130 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 466 
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i platové ohodnocení na postavení v soudní hierarchii, z čehož 

vyplývá, že zájem na kariérním postupu je pochopitelný.131

Italský přístup dospěl posléze tak daleko, že soudce je 

povyšován, lépe řečeno je mu vyplácen odpovídající plat, skutečně 

automaticky a bez závislosti na tom, zda existuje na vyšším stupni 

organizace volné místo. Pokud ne, vykonává soudce i nadále stejnou 

práci, avšak za zvýšený plat. Pokud skutečně dojde k uvolnění místa 

na vyšším postu, může se stát jediným kritériem pro postup služební 

stáří, které se tak stává synonymem pro profesionální zásluhy (kromě 

již výše zmíněných dobrých vztahů se soudními funkcionáři). 

 

Ve Francii se soudce podrobuje přezkumu své činnosti každé 

dva roky, což může následně vyústit v jeho povýšení. Rozhodující 

slovo zde mají soudci vyšších soudů. Francouzští soudci  jsou celkově 

mnohem pružnější, co se týká jejich mobility v rámci justice. Je to 

záměr, který má předejít stagnaci justice. 132

Soudce by měl být motivován k tomu, aby se snažil být dobrým 

a kvalitním soudcem, což by mu mělo přinést „za odměnu“ kariérní 

postup. 

 

Celkově lze říci, že způsob získání úřadu jmenováním je 

schopen lépe vyřadit, a to již při výběru, zcela nekvalifikované 

kandidáty na soudcovskou funkci.133

                                                 
131 Guarnieri, C.: Appointment and Career of Judges in Continental Europe: The Rise of 
Judicial Self-government, 24 Legal Stud. 169 2004, str. 174 

 Nicméně i v systému 

meritokratické justice s obsazováním úřadu volbou je možné nalézt 

monitorování kvality soudců a jejich hodnocení. Je tomu tak např. 

v Arizoně, kde takové hodnocení probíhá před další volbou a provádí 

ho komise jmenovaná nejvyšším soudem. Pravdou ovšem zůstává, že 

voliči na tato hodnocení příliš ohled neberou, nestarají se o kvalitu 

132 Guarnieri, C.: Appointment and Career of Judges in Continental Europe: The Rise of 
Judicial self-government, 24 Legal Stud. 169 2004, str. 177 - 181 
133 Miller, G.,P.: Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 472 
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soudcovských kandidátů a dochází ke znovuzvolení i těch soudců, 

jejichž hodnocení je nepříznivé. 134

 

 

II.7.3.  Motivace finančním ohodnocením 
 

II.7.3.1. Obecně 
 

Platové ohodnocení soudců je vnímáno jako citlivá oblast. 

Soudcovský plat by měl zaručit, že soudce nebude vystavován tlakům 

na svou nestrannost a nezávislost a měl by odpovídat náročnosti 

funkce, kterou soudce vykonává.135

Zásahy, které mohou a nemohou být do platového ohodnocení 

soudců provedeny, musejí být ve fungující demokracii řádně 

zdůvodněny, a to  vždy jednotlivě. Zásah do materiálního zabezpečení 

soudců garantovaného zákonem nesmí být výrazem svévole 

zákonodárce, nýbrž musí být, vycházeje ze zásady proporcionality, 

odůvodněn výjimečnými okolnostmi, např. tíživou finanční situací 

státu. Přičemž i za splnění této podmínky musí být zohledněna 

odlišnost funkce soudů a představitelů moci zákonodárné a výkonné, 

zvláště pak státní správy; takovýto zásah nesmí zavdat důvod               

k obavám, nedotýká-li se omezení důstojnosti soudců, např. není-li 

výrazem ústavně nepřípustného tlaku moci zákonodárné a moci 

výkonné na moc soudní. 

  

136

 

 

                                                 
134 Miller, G.,P.: Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 475-476 
135 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 184 
136 Nález Ústavního soudu ČR PL ÚS 12/10 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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II.7.3.2. USA 
 

V USA existuje problém slabé finanční motivace federálních 

soudců, kteří mají na stejné úrovni stejný plat. Jejich činnost mimo 

úřad je omezena víceméně jen na vyučování s tím, že výše takového 

výdělku může dosáhnout 15% soudcovského platu 137 a celková výše 

jejich platu je nižší než u jiných právnických profesí na špičkové 

úrovni. Sami soudci toto své postavení většinou vnímají jako 

omezující s tím, že pokud se nezvýší jejich ohodnocení, přestane být 

federální soudcovstvo výběrem nejlepších právníků, a to hlavně 

s ohledem na zvyšující se rozdíl mezi výdělkem soudce a právníka 

pracujícího soukromě. Jako důvod pro zvýšení platů se uvádí zvýšení 

atraktivity soudního úřadu pro špičkové právníky, zvýšení kvality 

soudcovstva, zajištění nezávislosti.138

 I mezi soudci se lze setkat s opačným názorem – R.Posner 

naopak tvrdí, že by justici spíše uškodily příliš vysoké platy, které by 

způsobily, že se soudci budou stávat bývalí kongresmani, přátelé 

senátorů a osoby s politickými styky, což by ve výsledku způsobilo 

snížení průměrné odborné úrovně soudců.

 

139

                                                 
137 Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008,     
str. 69 

 Kromě toho by se soudci 

stávali kandidáti, kteří kladou až příliš velký důraz na peníze. 

Soudcem by však podle některých autorů  neměl být kandidát, pro nějž 

jsou peníze nejdůležitějším kritériem pro zvolení této právnické 

138 Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008,    
str. 69-70 
139 Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008, 
poznámka pod čarou č. 29 
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profese – tyto hlasy ovšem zaznívají především z řad právníků, kteří 

sami nejsou soudci.140

Jedním z důvodů, které jsou uváděny jako podpůrné argumenty 

pro zvýšení platu soudců, je např. i fakt, že v případě nízkých platů by 

mohl být soudcem pouze právník, který je sám dost dobře zabezpečen, 

aby nebyl závislý na příjmu za svůj úřad, což by mohlo vést k tomu, že 

se soudnictví stane elitářským spolkem pro bohaté. I když na druhou 

stranu však takřka každý právník je bohatší než průměrný 

Američan.

 

141

Tento aspekt není v kariérní justici tak očividný, neboť post 

soudce není stejně společensky exkluzivní jako v zemích common law. 

Skutečně bohaté a úspěšné právníky nepřitahuje natolik, aby se kvůli 

němu vzdali svého již vybudovaného postavení, které je obvykle 

spojeno i s lepším finančním zabezpečením, než jaké mohou v justici 

očekávat. Jedinou výjimku tvoří i v ČR poměrně prestižní postavení 

ústavního soudce, které však není postavením uvnitř kariérní justice     

a svým charakterem se postavení běžného kariérního soudce dost 

vymyká. 

 Průměrný Američan však není příliš bohatý, což tuto 

komparaci poněkud relativizuje. 

Stesky amerických federálních soudců na výši svých platů 

nejsou fenoménem pouze poslední doby – již v roce 1791 byla 

zaznamenána první stížnost prezidentovi na nízký soudcovský plat, 

přičemž někteří (byť nemnozí) soudci kvůli tomu během 19. a 20. 

                                                 
140 Frank, M.,J.: Judge Not, Lest Yee Be Judged Unworthy of a Pay Raise: An 
Examination of the Federal Judicial Salary „Crisis“, 87 Marq. L. Rev. 55 2003-2004, 
popř. Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008  
141 Frank, M.,J.: Judge Not, Lest Yee Be Judged Unworthy of a Pay Raise: An 
Examination of the Federál Judicial Salary „Crisis“, 87 Marq. L. Rev. 55 2003-2004, str. 
80-81 
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století svůj úřad opustili. Nejednalo se však o masový fenomén, byť se 

v posledních letech procento odcházejících mírně zvýšilo.142

Přesto je i v současné době post amerického federálního soudce 

velmi atraktivní, a pokud by jej někdo kvůli nedostatečnému 

ohodnocení opustil, je možné za něj ihned najít náhradu. Častá výměna 

na postech federálních soudců ovšem může mít vliv i na jejich 

nezávislost. Neboť pokud soudce počítá s tím, že do budoucna opustí 

justici, mohl by i ve svém rozhodování teoreticky zvýhodňovat svého 

budoucího zaměstnavatele. Pokud by naopak nižší plat měl vést          

ke snížení počtu kandidátu na soudcovský úřad, toto snížení by nemělo 

mít velký statistický vliv (snížení počtu kandidátu z pěti set na dvě stě 

padesát nemá na kvalitu kandidátů vliv za situace, kdy je jmenováno 

deset soudců). 

 

143

Platy federálních soudců jsou v USA zákonem navázány           

na platy legislativců a vysokých úředníků exekutivy (podobně jako 

v ČR), takže rozhodování Kongresu o jejich zvýšení či snížení je 

ovlivňováno politicky – případné razantní zvýšení platů totiž 

s ohledem na voliče není reálně možné, což vede ke zmrazení 

soudcovských platů. Přímý vliv výše soudcovských platů na kvalitu 

rozhodování ovšem prokázán nebyl.

 

144

                                                 
142 Frank, M.,J.: Judge Not, Lest Yee Be Judged Unworthy of a Pay Raise: An 
Examination of the Federál Judicial Salary „Crisis“, 87 Marq. L. Rev. 55 2003-2004 str. 
58-68 

 Kvalita soudcovského 

rozhodování se naopak zvyšuje (byť si soudci stále na výši platu 

stěžují a upozorňují na možné snížení kvality), i když  počet případů 

143 Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008, str. 
64-75 
144 Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008, str. 
69, 88, shodně Frank, M.,J.: Judge Not, Lest Yee Be Judged Unworthy of a Pay Raise: An 
Examination of the Federal Judicial Salary „Crisis“, 87 Marq. L. Rev. 55 2003-2004, str. 
73 
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roste. Stejně tak se neprokázala zvýšená incidence úplatkářství 

v souvislosti s vnímaným nízkým finančním ohodnocením. 145

R. Posner  přichází i s jiným pohledem na odměňování soudců – 

finanční příjem není dle jeho názoru jediným benefitem soudce. Při 

srovnání justice a neziskové instituce dochází k tomu, že i špičkový 

soudce vykonává méně práce, než by odpovídalo jeho schopnostem      

a než by musel pro udržení svého postavení vykonávat ve sféře 

soukromé. Jedním z benefitů se tak pro soudce stává větší míra jeho 

volného času oproti např. dobrému advokátovi, přičemž tento volný 

čas nelze transformovat bezprostředně do finančního příjmu (soudce si 

nemůže nijak legálně přivydělávat). Dalším z benefitů může být určitá 

popularita mezi právnickou obcí, snaha o prestiž mezi ostatními 

soudci, která pramení z toho, že dobrému soudci nejsou jeho 

rozhodnutí odvolací instancí měněna. Ani to však nestačí k tomu, aby 

soudce byl motivován k neustálému zlepšování nebo alespoň 

udržování své odborné kvality. Nicméně i R. Posner se domnívá, že 

mírné zvýšení platů by mohlo vést ke vzniku skupiny lépe pracujících 

soudců a k přílivu kvalitnějších kandidátů ze špiček jiných 

právnických profesí. 

 

146

V souvislosti s růstem počtu zaměstnanců a úředníků                 

u amerických soudů pak vzniká i otázka, co vlastně soudci dělají, když 

za ně asistenti (clerks) připravují stanoviska a píší vyjádření. Někteří 

soudci mají skutečně tolik volného času, že se i během své pracovní 

 

                                                 
145 Frank, M.,J.: Judge Not, Lest Yee Be Judged Unworthy of a Pay Raise: An 
Examination of the Federal Judicial Salary „Crisis“,   87 Marq. L. Rev. 55 2003-2004, str. 
75 
146 Posner, R., A.: What Do Judges and Justice Maximize, 3 Sup. Ct. Econ. Rev. 42 1993, 
str. 11 - 37 
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doby mohou věnovat nepracovním aktivitám (v extrémní podobě např. 

anekdoty o soudci Marshallovi, sledujícím televizní seriály).147

Otázkou ovšem zůstává, co je pro soudce „pracovní doba“. 

Nelze ji stanovit stejně jako u běžného zaměstnance, neboť soudce je 

soudcem pořád a své rozsudky si může připravovat a také často 

připravuje i mimo svou kancelář a ve striktně určenou pracovní dobu. 

Tento stav je dán částečně tím, že existují úkony, kvůli nimž soudce na 

svém pracovišti být musí – např. jednání. Existují však také úkony, na 

které se potřebuje velmi silně koncentrovat – např. psaní rozsudků, což 

však může vykonávat i v prostředí jiném, než je jeho kancelář, kde je 

pro každého k zastižení a kde dochází k častému vyrušování 

z koncentrace (telefonáty účastníků i ostatních zaměstnanců soudu 

apod.). 

 

Aktuální plat soudce však není jediným jeho finančním 

benefitem – federální soudce v USA má zajištěn svůj příjem formou 

penze až do smrti 148

 

, což je oproti ČR značný rozdíl. 

II.7.3.3. Evropa a Česká republika 
 

V Evropě existují různé druhy a množství benefitů, které jsou 

poskytovány soudcům (ale i státním zástupcům) vedle jejich 

pravidelného příjmu. Tyto benefity mají různou podobu – zvláštní 

zdravotní pojištění (Německo, Maďarsko, Rumunsko), možnost 

využívání služebních automobilů (Turecko, Ukrajina), příspěvky na 

reprezentaci (Česká republika – zhruba 6% čistého měsíčního příjmu, 

Maďarsko), platové bonusy (Kypr, Lucembursko, Švýcarsko). Pouze 

                                                 
147  Wichern, N., J.: A Court of Clerks, Not of Men,: Serving Justice in the Media Age, 49 
DePaul L. Rev. 621 1999-2000, str. 654 
148 Baker, S.: Should We Pay Federal Circuit Judges More?, 88 B.U. L. Rev. 63 2008, str. 
72, poznámka pod čarou 
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čtyři evropské země  (Francie, Srbsko, Španělsko, Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie) však poskytují příspěvky k platu na základě 

dosahování určitých daných kvantitativních cílů. Ve Francii jsou 

soudci ohodnocováni 0-15% jejich průměrného hrubého příjmu, 

přičemž o výši příspěvku rozhoduje předseda odvolacího soudu na 

základě návrhů předsedů soudů. Ve Španělsku dostávají soudci 

příplatky tehdy, jestliže dosáhnou produktivity práce vyšší než 120%. 

V Makedonii se příspěvky (70% - 100% platu) odvíjejí od přispění 

soudce ke snížení celkových nedodělků soudu.149

Dalším možným benefitem je i délka dovolené – v Estonsku 

mají soudci první instance právo na dovolenou ve výši 49 dní za 

kalendářní rok, soudci nejvyššího soudu na 56 dní (délka dovolené pro 

ostatní státní zaměstnance přitom činí 35 dní a pro soukromý sektor 28 

dní).

 

150 V Rumunsku mají soudci právo na 35 pracovních dnů 

dovolené.151

Soudce si nevolí své budoucí povolání jen kvůli očekávanému 

vysokém příjmu, i když v České republice je na menším městě tento 

příjem skutečně značně nadprůměrný – ne tak už např. v Praze. 

Dalšími aspekty, které zvyšují atraktivitu soudcovského úřadu, jsou 

prestiž, moc a autorita, možnost podílet se na veřejné službě, pojetí 

soudcovského úřadu jako intelektuální výzvy, možnost tvořivé práce, 

pestrost práce, menší objem práce (viz Posner), větší samostatnost, 

jistota víceméně doživotního zaměstnání.

 

152

                                                 
149 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 

 Všechny tyto aspekty lze 

využít k tomu, aby bylo možné motivovat soudce k lepším výkonům    

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 193-194 
150 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, str. 32 
151 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, str. 22 
152 Frank, M.,J.: Judge Not, Lest Yee Be Judged Unworthy of a Pay Raise: An 
Examination of the Federál Judicial Salary „Crisis“, 87 Marq. L. Rev. 55 2003-2004, str. 
99 - 109 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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a motivovat také kvalitní kandidáty, aby se o soudcovský úřad 

ucházeli. 

Zároveň ale není možné finanční motivaci zcela opominout. 

Nelze polemizovat se skutečností, že peníze jakéhokoliv zaměstnance 

motivují. Každý jedinec sleduje své příjmy a porovnává je buď se 

spolupracovníky na stejném postu, což je v soudnictví relativně 

jednoduché, neboť platové tabulky jsou snadno dostupné a každý si 

může spočítat, kolik bere jeho kolega, aniž by se na to přímo zeptal, 

nebo se srovnatelně postavenými osobami mimo organizaci svého 

zaměstnavatele - advokáty, notáři, vysokými státními úředníky. Tady 

už situace není tak jednoduchá a je možné porovnávat pouze nepřímo 

např. srovnáním vlastní životní úrovně s úrovní těch ostatních. 

Demotivující je zjištění, že ostatní srovnatelní právníci jsou placeni 

lépe. Ale svým způsobem je demotivující i zjištění, že jsou placeni 

hůře. Kromě toho nemotivují peníze v časové rovině stále stejně. 

Pokud jsou vypláceny prémie, dochází ke zvýšenému pracovnímu úsilí 

před výplatním termínem, což je kompenzováno sníženým úsilím 

v následujícím období. Velmi důležitým prvkem při odměňování je 

však důsledně objektivní přístup, v němž by bylo omezeno subjektivní 

zvýhodňování jen některých zaměstnanců.153

Finanční motivace a hodnocení soudců je úzce spjato s jejich 

nezávislostí, neboť jedním z prvků, které mají nezávislost soudce 

zajišťovat, je i jejich právo na plat a také na penzi.

 

154

                                                 
153 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 29-30 

 V České 

republice již proběhlo mnoho sporů u Ústavního soudu ohledně platu 

soudců, jeho zmrazování, nebo třináctého platu (pro soudce 

neúspěšně). Další řízení proběhla ve věci nároku na důchod, který je 

154 Canadian Judicial Council: Alternative Models Of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 34 
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pro soudce v České republice v poměru k platu, který pobíral, velmi 

nízký, nebo v případě jednorázového snižování aktuálního platu 

(úspěšně). 

V české justici je situace obdobná té, kterou popsal R. Posner ve 

své analýze motivace federálních soudců v USA. Také český soudce je 

platově ohodnocen méně než špičkový advokát, má však úměrně tomu 

také více volného času. Ovšem advokát, který je veřejností vnímán 

jako skutečně špičkový, má pravděpodobně také vypracovány 

mechanismy, jak svůj vlastní čas ušetřit – jinak si nelze vysvětlit 

plodnost některých advokátů, kteří vystupují i jako rozhodci. Zde pak 

je možné pochybovat o tom, že všechno, co nese advokátovo jméno, je 

také jím skutečně vytvořeno. Ve skutečnosti má advokát větší či menší 

aparát administrativních i odborných zaměstnanců, kteří pro něho 

pracují stejně jako asistenti pro soudce. Soudce však na rozdíl od 

advokáta nemá možnost zvýšeným pracovním úsilím nebo 

zaměstnáním více spolupracovníků ovlivnit svůj vlastní příjem. 

Průměrný hrubý roční plat začínajícího českého soudce v roce 

2006 činil 21.838 €, což je 2,5 násobek průměrného platu v České 

republice. Podobný poměr mezi průměrnými příjmy a platy soudců 

existuje např. v Bulharsku nebo na Ukrajině (2,6 násobek). Na 

Slovensku je tento poměr o něco vyšší (2,9 násobek), stejně jako 

v Maďarsku (3,7 násobek), v Polsku naopak nižší (1,9 násobek). 

V Německu pak tento plat nedosahoval ani průměrného platu pro 

celou zemi (0,9 násobek, což však činí v absolutních číslech 38.829 €). 

V absolutních číslech, ale i v poměru k platové hladině v zemi se 

Česká republika drží v průměru ostatních evropských zemí. Soudci na 

vrcholu soudní soustavy pak pobírají v ČR 4,9 násobek průměrného 

platu (stejně Polsko, 5,0 Švýcarsko). V porovnání se státními zástupci 
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pobírají soudci 1,2 násobek jejich průměrného platu na začátku kariéry 

a 1,1 násobek na konci kariéry.155

Nejmenší platy  v rámci Evropy dostávali v roce 2005 soudci 

v Moldávii, kde je také na soudnictví vynakládáno nejméně prostředků 

ze státního rozpočtu.

  

156

V Estonsku existoval problém velmi slabé finanční motivace 

soudců, který vedl až k tomu, že post soudce se stal pro dobré právníky 

neatraktivní a narůstaly nedodělky, které neměl kdo zpracovávat. Do 

roku 2002 zde byly platy navázány na platy státních zaměstnanců, což 

se v roce 2002 změnilo a plat soudce je odvozován od průměrného 

výdělku v zemi. Soudce první instance tak pobírá čtyřnásobek 

průměrného platu, soudce nejvyššího soudu šestinásobek, což je 

srovnatelné s platem premiéra. Jednou ze zásad, které zde byly přijaty, 

je ta, že plat soudce musí být konkurenceschopný ve srovnání s platy 

jiných právníků.

 

157

V Maďarsku je plat soudců stanovován každý rok v závislosti na 

rozpočtu, je však nemožné, aby byl v určitém roce plat nižší než v tom 

předchozím. S léty, které soudce stráví ve svém úřadě, se jeho plat 

automaticky zvyšuje. Soudci mají právo na jeden plat ročně navíc            

a dostávají i bonusy v určitých letech služby (po dvaceti, 

pětadvaceti...). Předseda krajského soudu může udělit speciální bonus. 

Soudci nemají nárok na žádný speciální důchod.

 

158

                                                 
155 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 184 - 192 
156 Hriptievschi, N., Hanganu, S.: Judicial Independence in Moldova, in Seibert-Fohr Anja 
(ed.), Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 38-39 
157 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 29-30 
158 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 13-15 
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V Rumunsku, kde jsou platy soudců výrazně nižší než ve zbytku 

EU, došlo dokonce ke stávce soudců a nyní je zde připravována 

reforma jejich odměňování.159

Ani evropský soudce, stejně jako americký, nemá obvykle 

možnost si neomezeně přivydělávat ke svému platu. Mezi jednotlivými 

státy však existují značné rozdíly. Mezi extrémy patří na jedné straně 

Nizozemí, které své soudce víceméně nijak neomezuje, a na druhé 

straně Chorvatsko, které zapovídá svým soudcům výkon jakékoliv 

jiné, placené, či neplacené, funkce. Ostatní státy pak soudcům obvykle 

umožňují vyučovat, publikovat nebo provozovat umění. Některé země 

vyžadují předběžné schválení takových aktivit, jinde je stanoveno, že 

soudci nesmějí vykonávat jiné profesionální placené aktivity. Ve 

většině států je zakázáno vykonávat současně se soudcovskou funkcí 

také funkci rozhodce – výjimkou jsou např. Německo, Švýcarsko, 

Švédsko. Jinde je taková aktivita povolena, pokud není placena –         

v Řecku, Portugalsku, ve Velké Británii. Stejně tak je ve většině států 

omezena možnost pracovat jako poradce. V zemích common law je 

však obvykle možné, aby soudce, pracující na částečný úvazek, dále 

vykonával svou advokátskou praxi.

  

160

S ohledem na způsob výběru českých soudců je však také 

pravdou, že veřejnost nevnímá obvykle jednotlivé soudce ve své 

většině jako špičkové odborníky a někdy ani jako osoby s vysokým 

morálním kreditem. Český kariérní systém je spojený s tím, že justice 

je posuzována spíše jako celek (jak již bylo uvedeno) a soudce je 

vnímán částečně jako státní úředník. – placený státem a pracující pro 

 

                                                 
159 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011,  str. 20 
160 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 197 - 198 
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stát, což souvisí i s určitou mírou byrokratizace, o níž bude pojednáno 

dále. Celkově nikoliv výrazně pozitivní pohled na soudce se v české 

společnosti udržuje i s ohledem na skutečnost, že dosud nedošlo 

k zásadní generační výměně soudců – na postech soudců všech stupňů 

soudní soustavy setrvává stále značný počet osob, které se staly soudci 

před rokem 1989. Jak bylo již řečeno, v této době nepřitahovala justice 

právní elitu a navíc po roce 1989 mnoho schopných soudců z justice 

odešlo. Ani v roce 2010 se nejedná o zapomenuté téma.161

Je také pravdou, že v evropském měřítku vynakládá Česká 

republika nejvíce prostředků na platy v justici z celkového objemu 

financí, které do justice směřují. Tento poměr je vyšší než 80%, což je 

skutečně velké procento, když uvážíme, že zbývající část prostředků 

musí pokrýt veškeré další náklady – vybavení soudů, náklady na 

soudní budovy, školení atd. Např. Polsko takto věnuje na platy pouze 

asi 50%  objemu rozpočtu, Slovensko o něco málo více.

 Není proto 

pravděpodobné, že by veřejnost akceptovala ještě vyšší finanční 

ohodnocení, popř. výraznou finanční motivaci soudců. 

162

Domnívám se, že motivovat soudce, ale i jiné pracovníky justice 

bude zřejmě do budoucna nutné, pokud chceme uvažovat o reformě 

justice, o níž bude pojednáno dále. Při zavádění jakýchkoli 

motivačních programů však je potřeba zvažovat takové motivování ze 

širšího pohledu s využitím teoretických poznatků sociologie. Tedy 

např. z teorie expektance (lidé srovnávají svůj výkon s tím, co je jim za 

něj poskytnuto, a očekávají za určitý výkon určitou odměnu) nebo        

z teorie spravedlnosti (odměňování musí být vnímáno jako 

 

                                                 
161 Malík Urvi II. - Výstava o soudcích s komunistickou minulostí, www.lidovky.cz 

162 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
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spravedlivé), či  kauzální atribuce (posuzování vlastního jednání jiným 

způsobem, nežli tak činí jiní), či  existence nevědomých motivů atd.163

 

. 

Přehlížení nedostatečných nebo výjimečných výkonů jednotlivců 

rozhodně není cestou, jak vést tak složitou organizaci, jakou je 

soudnictví.  

II.7.4. Další motivační možnosti 
 

Odměna za výrazně nadprůměrné výsledky nemusí být pouze 

finanční, může existovat i v jiné formě – uznání kolegů nebo 

nadřízeného, uspokojení z práce apod.164

Dalšími možnými pobídkami je akcentování těch prvků práce 

soudce, které činí ze soudcovského úřadu atraktivní službu – viz výše. 

Čím zajímavější práce soudce čeká, tím více bude ochoten jí věnovat 

svůj čas a intelektuální kapacitu. Pokud však je jeden soudce přidělen 

stále na stejnou agendu, v rámci které donekonečna vydává stejná 

rozhodnutí, která už ani individuálně neodůvodňuje (odůvodnění je 

uložené v počítači a mění se jen jména a částky), pak nelze očekávat, 

že u takového soudce dojde k intelektuálnímu a osobnostnímu růstu. 

V takovém případě dojde spíše k frustraci z práce, která se může 

 V tomto případě však je 

velmi důležitá právě schopnost a pozice nadřízeného – předsedy 

soudu, zda je dobrým manažerem a je schopen a ochoten kvalitní 

výkony ocenit. Jedná se např. o  umožnění stáže na jiném soudu, 

umožnění pružnější pracovní doby, doplnění vzdělání apod. – někdy se 

lze setkat spíše s opačným jevem, kdy předseda soudu odmítá pustit 

dobrého soudce na stáž, protože by mu ubyla schopná pracovní síla. 

                                                 
163 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str.186 - 
197 
164 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 32-33 
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projevovat fixací, tedy snahou řešit stejné problémy stále stejně, byť 

by bylo řešení již neadekvátní – např. neměnná odůvodnění bez ohledu 

na to, že došlo k novelizaci a změnám v číslech ustanovení nebo 

celých předpisů. Nebo regresí, tedy změnami  v chování  – užitím 

špatné nálady, hněvu, a to i vůči účastníkům; stahováním se, tedy 

přesunem aktivit mimo pracovní dobu např. i tím, že pracovní doba 

není dodržována, popř. se během ní řádně nepracuje; nebo dokonce 

agresí, což jsou v nejméně závažné formě např. pomluvy na pracovišti 

nebo přílišná kritika nadřízených. 165

I na první pohled nepatrné zásahy do soudních řádů 

(zjednodušené doručování, nižší míra odůvodňovaní bagatelních věcí) 

mohou mít vliv na restrukturalizaci pracovního času. Čím méně času 

stráví soudce bagatelními úkony, tím více času by měl věnovat tvořivé 

práci, která by však měla být také náležitě oceněna. Současný stav, 

kdy je soudce hodnocen podle kvantity vydaných rozhodnutí, lépe 

řečeno podle počtu „skončených věcí“, však snaze po tvořivosti příliš 

nenahrává.  

 

I setrvání na stejném postu nemusí znamenat, že je práce stále 

stejná a nudná. Naopak lze říci, že počet zajímavých, neobvyklých       

a náročných případů je stále stejný a i po mnoha letech práce se soudce 

setkává s případy, které ještě neřešil a na něž nelze najít jednoduchou   

a okamžitou odpověď – tedy pokud tu jednoduchou a okamžitou 

odpověď nehledá. 

Motivační pobídka, která souvisí s finančním ohodnocením jen 

volně, je i zvýšení nezávislosti jednotlivého soudce, lépe řečeno jeho 

pocitu nezávislosti. Soudce je pochopitelně nezávislý již samotným 

charakterem své funkce, přesto však musí brát ohled na některé 

                                                 
165 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 32-33 
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aspekty, které z pohledu mimo justici nemusejí být zřejmé. Jedním 

z těchto aspektů je právě vysoký důraz na rychlost a kvantitu 

rozhodování. Což někteří soudci mohou vnímat negativně, neboť to 

značně snižuje komfort při práci, kterou vykonávají. Stejně tak 

omezenost finančních prostředků v systému. Třeba nemožnost 

v určitém období proplácet např. znalečné, nedostatek pracovních sil 

na postech zapisovatelek a tlak na co nejvyšší administrativní 

soběstačnost soudců (viz oddíl o reformě) nebo tlak ze sféry jiných 

právnických profesí (podávání hromadných návrhů na exekuce, popř. 

žalob v podobě, ve které to vyhovuje zástupci žalobce) apod.  

Dalšími obecnými motivačními faktory jsou např. společenské 

uspokojení, uznání, postavení, odpovědnost, hrdost či úspěch. Naopak 

demotivačně působí např. přílišná práce přesčas nebo paušalizace, či 

škatulkování při posuzování výkonů jednotlivých osob.166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 43-46 
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II.8. Nezávislost a odpovědnost – tento oddíl bude publikován 
v Právních rozhledech 

II.8.1. Nezávislost  
 

Nezávislost soudnictví je tématem, o němž se vyjadřuje mnoho 

autorů a prací. Proto je v této práci obsažen jen stručný nástin, nutný 

pro pochopení vztahu nezávislosti a odpovědnosti, kterému se věnuje 

tato část práce. 

Soudcovská nezávislost patří k pojmovým znakům soudnictví, 

jedná se o právní princip, který umožňuje samotný výkon soudnictví. 

Soudcovská nezávislost musí existovat v rovině nezávislosti celé 

soustavy soudnictví, nezávislosti jednotlivých soudů a soudců. Dále 

lze rozlišit nezávislost činnosti soudu, záruky neomezování soudní 

pravomoci a nezávislost rozhodování soudu.167

Nezávislost je právem, ale i povinností soudce, nelze ji chápat 

jako nějaké neodůvodněné privilegium. 

 

Soudcovská nezávislost je akcentována hlavně v kariérních 

systémech justice, které převažují v zemích kontinentální Evropy. Zde 

existuje velký důraz na výběr obvykle mladých kandidátů a jejich 

následné školení v rámci justice, které je zajišťováno obvykle buď 

justicí samotnou (Francie – Národní centrum pro vzdělávání soudců), 

nebo exekutivou (Česká republika – Justiční akademie). Samotný 

výběr by měl v jakémkoliv systému zajišťovat, aby se soudci stávali 

kandidáti „nejlepší“, přičemž kritériem může být inteligence, 

osobnostní integrita, právnické schopnosti, popř. osobnostní rysy.168

Tento systém je postaven na profesionalitě soudců a jejich 

striktnějším oddělení od jiných právnických profesí, nežli je tomu        

  

                                                 
167 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, C.H.Beck, Praha 1995, str.81-82 
168 Volcansek, M.,J.: Appointing Judges the European Way, 2007, Fordham Urban Law 
Journal, str. 364 
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u systému common law. Soudnictví samo o sobě pečuje o zvyšování 

úrovně jednotlivých soudců, kteří v soudní hierarchii postupují od 

méně významných míst k těm významnějším, a jednotliví soudci se 

více cítí být součástí jednoho vyššího celku, což lze vnímat jako 

výhodu kariérního systému justice. Nevýhodou je ovlivnění mentality 

soudce ovzduším státní služby.169

I kariérní justice, jako např. japonská, však může podléhat 

politickým vlivům – předseda vlády jmenuje hlavu justice (chief 

justice), který si vybírá soudce na nejvyšším soudu, a je tedy 

pravděpodobné, že pokud si premiér zajistí loyálního justičního šéfa, 

dojde k postupnému obsazení nejvyššího soudu v souladu s politickým 

přesvědčením tohoto premiéra (soudci na nejvyšším soudu nemusejí 

pocházet ze soudců, jsou rekrutováni i z řad úředníků nebo právníků 

stojících mimo justici). Tento post zároveň ovlivňuje všechny soudce 

v zemi, neboť  o jejich kariéře rozhoduje sekretariát, podřízený 

justičnímu šéfu.

  

170

Kariérní systém funguje pro soudce jako státní služba, jako 

systém byrokratický s důrazem na přísnou hierarchii, která má 

zajišťovat nezávislost, což však vede k umocňování vlivu soudních 

„nadřízených“. To vedlo v různých zemích v různém měřítku ke 

vzniku soudcovských rad jako orgánů soudcovské samosprávy. 

Nejvyšší míru soudcovské samosprávy lze v kontinentální Evropě najít 

v Itálii (Nejvyšší soudcovská rada je zde složena z šestnácti 

magistrátů, tedy soudců a státních zástupců volených justicí, osmi 

 

                                                 
169 Koch, Ch.,H.: The Advantages of the Civil Law Judicial Design as the Model for 
Emerging Legal Systems, 11 Ind. J. Global Legal Stud. 139 2004, str. 143 
170 Ramseyer, J., M., Rasmusen, E., B.: The Case For Managed Judges: Learning from 
Japan after the Political Upheaval Of 1993, 154 U. Pa. L. Rev. 1879 2005-2006, str. 1890 
- 1891 
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členů volených parlamentem a tří ex offo členů – prezidenta republiky, 

prezidenta Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zástupce). 171

Meritokratické modely (zásluhová justice) uznává kromě 

nezávislosti (která je pojímána jako nezávislost rozhodování, procesní 

nezávislost, administrativní nezávislost a osobní nezávislost

 

172) soudní 

moci a jednotlivého soudce také odpovědnost (i ve smyslu politickém). 

O ní bude pojednáno dále.  Snaží se proto najít jakousi rovnováhu 

mezi odpovědností a nezávislostí,173 popř. mezi odpovědností, 

nezávislostí a kvalitou.174 Soudcovská nezávislost a odpovědnost jdou 

ruku v ruce a jsou opačnými stranami téže mince.175

V USA je problém takové rovnováhy stěžejní otázkou 

ústavněprávní teorie,

  

176 ale i v zemích kontinentální Evropy se jedná     

o princip, který je nutno brát v potaz.177 Lze se rovněž setkat                  

i s extrémním názorem, že např. soudnictví v USA nedokáže zajistit 

nestranné a nezávislé rozhodování (s ohledem na způsob získání 

úřadu),178 popř. že nezávislost justice je pouhý mýtus, neboť i justice   

a její rozhodování  je vystaveno politickým vlivům. 179

Nezávislost soudce je obvykle vnímána jako nezávislost na 

ostatních mocích ve státě, ale je možné ji vidět i jako určitou míru 

nezávislosti na ostatních soudcích, kteří by neměli mít možnost do 

  

                                                 
171 Guarnieri, C.: Appointment and Career of Judges in Continental Europe: The Rise of 
Judicial Self-government, 24 Legal Stud. 169 2004, str. 169, 176 
172 Bermant, G., Wheeler, R., R.: Federal Judges and the Judicial Branch: Their 
Independence and Accountability , 46 Mercer L. Rev. 835 1994-1995, str. 838 
173 Volcansek, M.,J.: Appointing Judges the European Way, 2007, Fordham Urban Law 
Journal, str. 365 
174 Miller, G.,P.: Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 431 
175 Burbank, S,B.: Judicial Accountability to the Past, Present and Future: Precedent, 
Politics and Power, 28 UALR L. Rev. 19 2005-2006, str. 25 
176 Miller, G.,P.: Bad Judges, 83 Tex L. Rev. 448 2004-2005, str. 456 
177 Guarnieri,C.: Justice and Politics: The Italian Case in a Comparative Perspective, 4 Ind. 
Int’l & Comp. L. Rev. 241 1993-1994, str. 241 
178 Koch, Ch.,H.: The Advantages of the Civil Law Judicial Design as the Model for 
Emerging Legal Systems, 11 Ind. J. Global Legal Stud. 139 2004, str. 146 
179Burbank, S., B.: The Architecture of Judicial Independence, 72 S. Cal. L. Rev. 315 
1998-1999, str. 317 
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práce jednotlivého soudce zasahovat víc, než je pro chod justice nutné. 

A jejich zásah by se měl omezovat na zákonem předvídané situace 

(kárná provinění).180

V této souvislosti vyvstává v ČR i otázka nezávislosti na 

předsedovi soudu, který může na soudce působit neformálními              

i formálními prostředky na to, aby částečně jeho rozhodování ovlivnil 

(hlavně co se týče efektivnosti). Více informací je k této otázce 

uvedeno v kapitole o kárných proviněních a také v kapitole zabývající 

se ovlivněním soudce a jeho rozhodovací činnosti očekáváním jeho 

nadřízených. 

  

Soudcovská nezávislost není neomezená – i v případě 

nezávislosti na ostatních státních mocích je třeba brát v potaz, že státní 

správa má rozsáhlé pravomoci vůči soudnictví ve věcech 

organizačních, což soudcovskou nezávislost již pojmově omezuje.181

 

 

II.8.2. Odpovědnost  
 

II.8.2.1. Obecně o odpovědnosti 
 

Již v oddíle věnovaném soudnímu systému byla zmínka             

o nutnosti provázat soudcovskou nezávislost s odpovědností, což je 

hlavně téma pro právníky zemí common law. 

Tradiční nauka zemí kontinentální Evropy vychází z toho, že 

soudce nemůže být činěn zodpovědným za své rozhodnutí, a to jak za 

jeho obsah, tak i za způsob, jak k němu dospěl. I tak ovšem tradiční 

                                                 
180 Edwards, H., T.: Regulating Judicial Misconduct and Divining „Good Behavior“ for 
Federal Judges, 87 Mich. L. Rev. 765 1988-1989, str. 770 
181 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, C.H.Beck, Praha 1995, str.86 
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nauka uznává, že je nutná jistá kontrola soudního rozhodování, a to 

z hlediska procesního, a to cestou opravných prostředků.182

I z hlediska zemí kontinentální Evropy, tedy i České republiky, 

by však bylo zřejmě nutné určitou míru odpovědnosti soudce               

a soudnictví jako celku připustit a začít se jí zabývat, byť zatím jen 

v teoretické rovině.  

 

Stejně tak jako nezávislost musí být definována (na kom, na 

čem), tak i odpovědnost lze nahlížet z různých hledisek. Soudce (či 

soudní moc), je odpovědný jednak široké veřejnosti a ostatním státním 

mocím, jednak účastníkům či jejich zástupcům a existuje                       

i odpovědnost jednotlivce vůči systému justice.183

Stejně jako nezávislost je institucionální kategorií a nikoliv 

smyslem sama o sobě, tak i odpovědnost by měla vést k explicitně 

stanoveným konečným cílům – zajištění právního státu (v zemích 

common law k zajištění rule of law), k posílení veřejné důvěry v soudy 

a k institucionální zodpovědnosti, spolehlivosti. Odpovědnost lze 

rozlišit na institucionální – odpovědnost celého soudního systému za 

řádné fungování justice, behaviorální - odpovědnosti jednotlivého 

soudce za vlastní chování, a to v rámci výkonu soudní funkce i mimo 

něj v soukromém životě, a odpovědnost za rozhodnutí, tedy za 

případné vědomé i nevědomé chyby,  kterých se při rozhodování 

dopustil.

  

184

Systém české justice je tradičně vybudován jako kariérní, což 

obecně vede k tomu, že se veřejnosti prezentuje jako celek, jednotliví 

soudci nejsou veřejně známí a jejich poklesky či výjimečně dobrá 

rozhodnutí se na veřejnosti příliš neprezentují, a pokud, tak opět ve 

 

                                                 
182 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví, C.H.Beck, Praha 1995, str.94-95 
183 Burbank, S,B.: Judicial Accountability to the Past, Present and Future: Precedent, 
Politics and Power, 28 UALR L. Rev. 19 2005-2006, str. 26 
184 Geyh, Ch., G.: Rescuing Judicial Accountability from the Realm of Political Rhetoric, 
56 Case W. Res. L. Rev. 911 2005-2006, str. 914 - 924 
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vztahu k celku. Tímto způsobem vnímají soudce média i veřejnost.185

V souvislosti s charakterem kontinentální justice a jejím 

zaměřením na kolektivní odpovědnost také vznikají situace, kdy 

jednání jednoho soudce je vztahováno k celé justici a může ovlivnit 

její celkovou pověst. Větší míru  vlivu na dění v justici i směrem ven 

mají soudci s vyšší prestiží. Měli by to být ti nejlepší, kteří právě 

svými schopnostmi se propracovali na místa, z nichž mohou svůj vliv 

uplatňovat.

 

To je skutečnost, kterou je třeba si uvědomovat jednak při rozhodování 

a hlavně při komunikaci s veřejností a hlavně s médii.  

186

 Jedním z prvků, které jsou ve společnosti vnímány negativně, 

může být např. přílišná a viditelná angažovanost soudců směrem mimo 

justici, což evokuje možné vazby na různé skupiny a ohrožení 

nezávislosti justice.

 V negativním smyslu to však mohou být i ti, kteří 

mohou uplatňovat určitým způsobem svůj vliv na justici, ačkoliv jejich 

prestiž u ostatních soudců, popř. jiných právníků, není právě nejvyšší, 

nicméně z různých důvodů  mají tito soudci v soudní hierarchii 

poměrně vysokou pozici. Jedná se např. o odvolací senáty obsazené 

soudci, jejichž jedinou kvalifikací je počet odsloužených let – což se 

v kariérní justici může stát. 

187

                                                 
185 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 453 

 Takovými vazbami mohou být dokonce i vztahy 

mezi soudci a státními zástupci či advokáty, neboť  i tyto skupiny stojí 

mimo justici jakou takovou, ačkoliv soudce je může vnímat někdy jako 

své kolegy (např. veřejné odsouzení provázanosti soudce nejvyššího 

soudu a nejvyšší státní zástupkyně v kauze tzv. justiční mafie). 

186 Solimine, M., E.: Judicial Stratification and the Reputations of the United States Courts 
of Appeals, 32 Fla. St. U. L. Rev. 1331 2004-2005, str. 1334 
187 Guarnieri, C.: Appointment and Career of Judges in Continental Europe: The Rise of 
Judicial Self-government, 24 Legal Stud. 169 2004, str. 178 
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Zároveň však určitý ohled na důsledky svého rozhodování musí 

existovat i v rámci dodržení nezávislosti justice, ať už se jedná             

o nezávislost vnější, či vnitřní, což pak vede k napětí mezi těmito 

dvěma demokratickými principy (odpovědností a nezávislostí), pokud 

soudci začnou uplatňovat určitou míru politické moci.188 Vždy je nutné 

hledat optimální stupeň nezávislosti a odpovědnosti. Přílišný tlak na 

politickou odpovědnost za svá rozhodnutí u veřejnosti může vyvolat 

představu o propojenosti justice a stranických politických zájmů, což 

vede k faktickému snížení míry nezávislosti justice a tím i ke krizi 

důvěry v nezávislost rozhodování soudů.189 Přehnaný důraz na 

soudcovskou nezávislost naopak přispívá k uzavřenosti kariérní 

justice, soudnictví se stává jako celek méně odpovědné, do sebe 

zahleděné.190

 

 

II.8.2.2. Reputace 
 

V zemích kontinentální Evropy existuje tendence soudců 

obracet se při rozhodování k vnitřnímu publiku – tedy k ostatním 

soudcům - a k nim také vztahovat svou odpovědnost za rozhodování, 

nikoliv k veřejnosti nebo k účastníkům. Vůči tomuto vnitřnímu 

publiku také soudce buduje svoji reputaci, přičemž reputace směrem 

ven z justice je pro něho méně významná, i když určitě ne 

bezvýznamná. Soudci vyšších instancí mohou kontrolovat soudce na 

nižších postech a také rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat 

                                                 
188 Guarnieri,C.: Justice and Politics: The Italian Case in a Comparative Perspective, 4 Ind. 
Int’l & Comp. L. Rev. 241 1993-1994, str. 241 
189 Burbank, S., B.: The Architecture of Judicial Independence, 72 S. Cal. L. Rev. 315 
1998-1999, str. 316 
190 Srov. Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a 
transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. C.H.Beck, Praha, 2005, 1. 
vydání, str. 120 
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jejich kariéra, když posuzují kvalitu jejich práce v rámci přezkumu 

prvoinstančních rozhodnutí.  

Kariéra soudce nezávisí na jeho individuálních vlastnostech 

předkládaných vnějšímu publiku (veřejnosti nebo účastníkům), ale na 

jeho kvalitách posuzovaných uvnitř justice a podle měřítek 

stanovených samotnou justicí. Reputace v očích „nadřízených“ soudců 

je v kontinentálním systému důležitější než reputace před veřejností – 

kariérní model obsahuje kariéru už ve svém názvu a pro soudce je jeho 

postup v žebříčku důležitý, důležitější než to, jak ho vnímá veřejnost. 

Veřejnost jednotlivce obvykle nevnímá vůbec – soudce je anonymní, 

což souvisí s pojetím soudního rozhodnutí, které nalézá právo tím 

jediným možným správným způsobem, a je tedy nerozhodné, kdo 

takové řešení nalezl.191

Za této situace český soudce mnohem více dbá na to, aby jeho 

rozhodnutí konvenovalo s názorem odvolacího soudu (nebo spíš jeho 

určitého senátu) než s veřejným míněním a v extrémním případě i než 

s jeho vlastním přesvědčením. Dochází i k tomu, že názor odvolacího 

soudu je důležitější než názor např. soudu Ústavního nebo Nejvyššího 

(které se někdy od rozhodovací praxe odvolacího soudu mohou 

z nejrůznějších důvodů odlišovat), když bezprostřední vliv na soudce   

a jeho kariéru má pouze jeho nejbližší nadřízený soud. 

 

Kromě reputace ve vztahu k vnitřním strukturám justice může 

mít na soudce vliv i jeho reputace směrem k politické reprezentaci, 

neboť i přes značnou míru nezávislosti existuje určité ovlivnění justice 

zejména ze strany exekutivy (tím, kdo soudce v konečné instanci 

„povyšuje“, tedy jmenuje např. předsedou senátu odvolacího soudu, je 

                                                 
191 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 456 
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stále exekutiva, byť na návrh soudních funkcionářů).192

Např. Baum dovozuje, že reputace jednotlivého soudce 

ovlivňuje natolik, že se promítá i do způsobu, jakým rozhoduje, 

zatímco Oldfather považuje takový pohled za jednostranný a spatřuje 

důležitý prvek soudcovského rozhodování např. i ve vztahu mezi 

soudcem a jeho publikem, jak již bylo uvedeno výše.

 Vyšší míru 

„politické“ odpovědnosti  lze v České republice shledat u Ústavního 

soudu, který však není představitelem kariérní justice. 

193

Justice jako celek má rovněž určité postavení, reputaci                

a publikum, které ji sleduje a hodnotí. Jak už bylo uvedeno výše, 

přispívá jednání jednotlivců k posuzování justice jako celku, a to 

hlavně v zemích kontinentální Evropy. Výrazně vybočující chování 

jednotlivce posílí nebo oslabí celý systém; soustavné pozitivní či 

negativní podněty od jednotlivců pak budují postavení justice nejen ve 

vlastní zemi (kde má silná justice vyšší prestiž a schopnost získat větší 

finanční prostředky ke svému fungování), ale i v mezinárodním 

měřítku (citace rozhodnutí cizozemských soudů ve sporu v jiné zemi).  

 Pravdou však 

zůstává, že publikem, pro které český soudce svá rozhodnutí hlavně 

vytváří, je opět justice sama. Účastník stojí až ve druhé řadě, takže 

z tohoto pohledu zaniká rozdíl mezi Baumovým a Oldfatherovým 

vnímáním jednotlivých vlivů na rozhodovací činnost. 

Také jednotlivé soudy si budují svou reputaci v rámci jednoho 

státu, a to i směrem k právnické veřejnosti. Existují soudy, které jsou 

pro účastníky nebo pro jejich zástupce z různých důvodů (rychlost        

a kvalita rozhodování, jednotnost rozhodování, celkový přístup 

k účastníkovi) mnohem přístupnější a preferovanější, což se však 

                                                 
192 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation:Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 452 - 453 
193 Oldfather, Ch.,M.: Judges as Humans: Interdisciplinary Research and the Problems of 
Institutional Design, 36 Hofstra L. Rev. 125 2007-2008, str. 135 
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nemůže projevit v možnosti si takový soud pro svou při vybrat, neboť 

pravidla o místní a věcné příslušnosti jsou v ČR poměrně striktní          

a zásada zákonného soudce může být prolomena jen ve zvláštních 

případech (vhodná nebo nutná delegace v civilním řízení).  

I tak je možné vysledovat snahy o určitou manipulaci 

s příslušností soudu – v běžných obchodních věcech se může stát, že 

žalobce zažaluje spor o 99.000,--Kč u okresního soudu a po nějaké 

době svou žalobu rozšíří třeba na půl milionu. Věc však zůstává           

u okresního soudu (věcnou příslušnost lze zkoumat jen při zahájení 

řízení), ačkoliv pokud by byla žalována hned na celou částku, 

příslušela by soudu krajskému. Z určitých důvodů (obvykle rychlosti    

a dostupnosti) je však pro žalobce výhodné, aby věc projednával 

v prvním stupni soud okresní a ve druhém krajský. (Důvod, pro nějž 

byla věcná příslušnost krajského soudu založena – vyšší míra 

odbornosti krajskosoudních soudců zde hraje jen omezenou roli, pokud 

vůbec ještě existuje.) 

Také vliv jednotlivých soudů je různý, a to jednak z hlediska 

hierarchické struktury soudů, jednak i z hlediska přesvědčivosti 

vydaných judikátů. Pokud např. existuje více názorů na jednu věc 

v rozhodnutí různých vyšších soudů (vrchní, Nejvyšší, Ústavní), může 

soudce i účastník preferovat judikát, který mu je bližší, čímž dává 

najevo, který soud je pro něho prestižnější a vlivnější. V České 

republice se nejedná o ojedinělé případy – judikáty nebývají ve shodě 

a někdy stojí i přímo proti sobě. Z poslední doby tomu odpovídá např. 

vrchním soudem deklarovaná neplatnost rozhodčí doložky v případě, 

kdy v této doložce není výslovně určen rozhodce, což je Nejvyšším 

soudem judikováno jako platné, popř. negativní postoj Nejvyššího 

soudu k fikci doručení účastníkovi neznámého pobytu, což však 

Ústavní soud připouští atd.. Ta nejlepší a nejpřesvědčivější rozhodnutí 
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budou citována a používána nejčastěji (což následně zvyšuje prestiž 

těchto rozhodnutí)194

Některé země každoročně vypracovávají zprávu o justici, v níž 

přibližují veřejnosti stav justice,  kvalitu rozhodování a soudní aktivity. 

Obvykle také existují určité mechanismy, které zmírňují nejvýraznější 

dysfunkce systému – většinou se jedná o odškodnění za průtahy, 

nezákonné uvěznění nebo nevykonatelné rozhodnutí.

, přičemž může být potlačena přísná hierarchie 

jednotlivých soudů, popř. to může vést i ke změně názoru vyššího 

soudu.  

195

V zemích common law naopak  existuje důraz na individualitu 

soudců, jejich odpovědnost je individuální a vnější, tedy vystupují 

sami za sebe a vymezují se i mezi sebou, a to s ohledem na širší 

veřejnost (média, ostatní právnické profese, laiky).

 

196 Strany vnímají 

jednotlivé soudce, i to, že jejich názory v případě kolektivního 

rozhodování nemusí být stejné a jednotné a nejsou tak ani 

prezentovány (tradice psaných disentů).197

V České republice je možno se seznámit s disenty pouze 

v případě rozhodování Ústavního soudu, který nadto svá rozhodnutí 

publikuje na internetu, kde jsou snadno dohledatelná a dostupná 

skutečně široké veřejnosti. V případě jiných soudů přetrvává důraz    

na vnější homogenitu rozhodování a také na formálním způsobu 

zveřejnění rozhodnutí (sbírky rozhodnutí v tištěné podobě). 

  

                                                 
194 Solimine, M., E.: Judicial Stratification and the Reputations of the United States Courts 
of Appeals, 32 Fla. St. U. L. Rev. 1331 2004-2005, str. 1336 
195 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 251 
196 Srov. Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, popř.  Justice and politics: 
The Italian Case in a Comparative Perspective, 4 Ind. Int’l & Comp. L. Rev. 241 1993-
1994 
197 McGowan, D.: Judicial Writing and the Ethics of the Judicial Office, 14 Geo. J. Legal 
Ethics 509 2000-2001, str. 548 – citace z účastnického podání v případě Thompson 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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 Soudci common law, kteří strávili předchozí kariéru 

v advokacii, mají tendenci vnímat jako relevantní publikum hlavně 

advokacii. Před právnickou veřejností chtějí tito soudci působit jako 

oddaní právu a zkušení v právní interpretaci. Pokud však u soudce 

předcházela politická kariéra, jeho vztah k právnické veřejnosti je 

spíše indiferentní.198

 

  

II.8.2.3. Další aspekty odpovědnosti 
 

I v  systému common law lze v poslední době pozorovat určitý 

odklon od striktně pojaté individuální odpovědnosti, a to v souvislosti 

s tím, že konečné rozhodnutí přestává být dílem jediného člověka, na 

výsledku se podílí více lidí a odpovědnost tedy přestává být vnímána 

tak bezprostředně.199 Písemné rozhodnutí vyhotovují asistenti a soudce 

se stává spíše editorem než autorem.200 Tento trend je vnímán v USA 

jako negativní, neboť např. soudci nejvyššího soudu nejsou volení        

a jejich rozhodnutí by neměla být anonymní v tom smyslu, že delegují 

svou odpovědnost na asistenty veřejnosti neznámé (čímž se vlastně 

blíží k pojetí justice v kariérním smyslu).201

Systém zemí kontinentální Evropy dále v jiném ohledu klade na 

jednotlivé soudce vyšší nároky, co se týče odpovědnosti ne snad přímo 

politické a vztahující se k rozhodnutí, tedy odpovědnosti, o níž byla 

zmínka výše, ale odpovědnosti za vedení sporu, kterou soudce 

common law v takovém rozsahu nemá. Individuální spor je v zemích 

 

                                                 
198 Oldfather, Ch.,M.: Judges as Humans: Interdisciplinary Research and the Problems of 
Institutional Design, 36 Hofstra L. Rev. 125 2007-2008, str. 139 
199 Oldfather, Ch.,M.: Judges as Humans: Interdisciplinary Research and the Problems of 
Institutional Design, 36 Hofstra L. Rev. 125 2007-2008, str. 131 
200 McGowan, D.: Judicial Writing and the Ethics of the Judicial Office, 14 Geo. J. Legal 
Ethics 509 2000-2001, str. 555 
201 Wichern, N., J.: A Court of Clerks, Not of Men,: Serving Justice in the Media Age, 49 
DePaul L. Rev. 621 1999-2000, str. 648 
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kontinentální Evropy mnohem více ovlivněn kvalitou soudce.202 

V souvislosti s nástupem předsoudních stádií sporu se však i v zemích 

common law začíná posilovat role soudce jako toho, kdo spor skutečně 

vede, a dochází k ústupu od původního pojetí soudce jako pasivního 

třetího.203

Odpovědnost za vedení sporu je svým charakterem mnohem 

bezprostřednější a ve vztahu k účastníkům také mnohem skutečnější. 

Jestliže soudce neztratí schopnost vidět v účastníkovi člověka, který se 

u soudu domáhá ochrany svých práv, nemůže zcela ztratit ani 

odpovědnost vůči tomuto jedinému účastníkovi za to, že spor proběhne 

tak rychle, efektivně a spravedlivě, jak je to jen možné. I tato 

odpovědnost však může přijít do rozporu s odpovědností k justici. 

Odpovědnost k justici totiž bývá vnímána jako nutnost rozhodovat 

rychle a efektivně z  hlediska celku, což nemusí být vždy totéž, jako 

rozhodovat efektivně z hlediska účastníků, tj. s nejnižší možnou 

předpokládanou mírou možnosti odvolání. Z tohoto pohledu je dobrým 

a odpovědným soudcem ten, pro koho je důležitější v konkrétním 

případě ten který konkrétní účastník než abstraktní odůvodnění. Tento 

rozměr odpovědnosti se trochu přibližuje odpovědnosti „politické“ ve 

smyslu odpovědnosti vůči normálnímu člověku.

 

204

Dalším druhem odpovědnosti soudce a soudní moci je pak zcela 

konkrétní odpovědnost za individuální rozhodnutí, které není po právu, 

popř. vychází z chování soudce nebo výkonu jeho funkce. Za takové 

rozhodnutí odpovídá stát jako celek a obvykle i odškodňuje  subjekty, 

které jsou takovým rozhodnutím dotčeny. Následuje pak obvykle 

 

                                                 
202 Koch, Ch.,H.: The Advantages of the Civil Law Judicial Design as the Model for 
Emerging Legal Systems, 11 Ind. J. Global Legal Stud. 139 2004, str. 139-140 
203 Peterson, T., D.: Restoring Structural Checks on Judicial Power in The Era of 
Managerial Judging, 29 U.C. Davis L. Rev. 41 1995-1996, str. 63 
204 Burbank, S,B.: Judicial Accountability to the Past, Present and Future: Precedent, 
Politics and Power, 28 UALR L. Rev. 19 2005-2006, str. 49 
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disciplinární řízení proti soudci, pokud se dopustil chování, které je 

v té které zemi vnímáno jako porušení disciplíny. Za kárné provinění 

jsou ukládány různé sankce – v krajním případě ztráta úřadu (v1% 

případů), nejobvykleji pak pokárání (48% případů). K dalším možným 

sankcím patří odvolání z případu, snížení platu nebo přeložení na jiný 

soud .205

Obecně je možné říci, že je nutné v každém systému najít 

specifickou rovnováhu mezi jednotlivými vnějšími i vnitřními vlivy, 

přizpůsobování se různému publiku a kladení důrazu na odlišné druhy 

odpovědnosti, přičemž výsledek bude pokaždé jiný a je jen těžké 

stanovit, jaký model je ideální.

 

206 Ideální jediný poměr mezi 

nezávislostí a odpovědností asi ani neexistuje, je třeba brát v úvahu 

cíle, k nimž má být směřováno právě určitou organizací té které 

jednotlivé justice, nebo jednotlivého soudu.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
205 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 200 - 203 
206 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 460 
207 Burbank, S,B.: Judicial Accountability to the Past, Present and Future: Precedent, 
Politics and Power, 28 UALR L. Rev. 19 2005-2006, str. 25 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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II.9. Další soudní personál 
 

Na českých soudech kromě soudců pracují i zaměstnanci, které 

lze pro přehlednost nazvat středním administrativním personálem. 

Požadavky na jejich kvalifikaci, způsob práce a zařazení se postupem 

doby proměňují, jejich složení rovněž a celková jejich existence je 

častým námětem dílčích reforem.  Jednací řád pro okresní a krajské 

soudy počítal se soudními tajemníky a justičními čekateli, kteří 

vykonávali a vykonávají z pověření předsedy soudu jednoduché úkony 

a v mezích tohoto předpisu i rozhodují.  

Následně byla zavedena funkce vyšších soudních úředníků 

(soudní úředníci vysocí, nejvyšší či menší úředníci zemští se u soudů 

vyskytovali již v době předbělohorské, takže se nejedná o zcela nový 

termín208

Funkce soudního tajemníka však dosud zrušena nebyla. V roce 

2006 byla přijata změna zákona o soudech a soudcích (zák.č. 79/2006 

Sb.) a byli zavedeni asistenti soudců, kteří mají stejné oprávnění jako 

vyšší soudní úředníci, jsou to však vystudovaní právníci. Na soudech 

tedy existují čtyři pozice středního administrativního personálu 

(justiční čekatel, asistent soudce, soudní tajemník, vyšší soudní 

úředník) s téměř identickým postavením a také vykonávají naprosto 

stejnou práci, dvě pozice jsou obsazeny právníky a dvě neprávníky. 

Vyšším soudním úředníkem se však může stát i právník, aniž by musel 

), a to zákonem č. 189/1994 Sb. s poněkud rozšířenějšími 

pravomocemi a s tím, že tito zaměstnanci soudu získávali resortní 

tříleté pomaturitní vzdělání, zaměřené hlavně na praktickou přípravu 

těchto lidí na práci u soudu. Původním záměrem bylo, že soudní 

tajemníci vymizí a budou nahrazeni vyššími soudními úředníky.  

                                                 
208 Adamová, K., Riegrová, B., Skřejpková, P., Soukup, L., Šouša, J.: Dějiny českého 
soudnictví od počátků  české státnosti do roku 1938, LEXIS NEXIS CZ, Praha 2001,        
1. vydání, str. 45 
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absolvovat resortní vzdělání. Vyšší soudní úředníci po pěti letech        

a asistenti po třech letech mohou požádat o složení justiční zkoušky.      

U justičních čekatelů se justiční zkouška předpokládá, už s ohledem na 

charakter jejich postavení. 

Domnívám se, že nadměrná fluktuace na těchto nižších 

rozhodovacích postech rozhodně není cílem, ke kterému by byly tyto 

reformy směřovány,  je však možné, že se stane jeho nezamýšleným 

důsledkem. Pokud je právník kvalitní a záleží mu na vlastní kariéře 

(což se u dobrých právníků předpokládá), je téměř jisté, že nebude 

chtít zůstat na pozici asistenta nebo vyššího soudního úředníka. 

Naopak se při nejbližší příležitosti pokusí  složit justiční zkoušku a stát 

se soudcem, nebo z justice odejít, a naplněn zkušenostmi, které zde 

získal, pracovat např. jako advokát. Tím však bude vznikat potřeba 

zaučovat stále nové osoby, což ke zvýšení kvality a rychlosti rozhodně 

nepřispěje. Zároveň však absolventi právnických fakult začnou 

nahrazovat vyšší soudní úředníky s praxí, a to ty, kteří naopak mají 

tendenci na svých postech zůstávat, čímž dojde ke snížení procenta 

zkušenějších a možná praktičtějších úředníků. Navíc agenda, která je 

těmito pozicemi zastávána, nevyžaduje vysokou právní úroveň, jako 

spíš pečlivost, trpělivost se stále stejnými a opakujícími se případy       

a praktickou zkušenost s chodem justice (výkony rozhodnutí                

a exekuce, dědická agenda, úschovy, platební rozkazy, porozsudková 

trestní agenda).  

Je obvyklé, že vysokoškoláky zaučují lidé se středním 

vzděláním, kteří však své práci a někdy i právu v intencích svého 

oboru rozumějí lépe než absolventi právnických fakult, kde                   

na praktickou výuku nezbývá čas. Navíc podléhá střední 

administrativní personál svému tzv. předsedovi senátu, tedy soudci, 

který by měl dohlížet na kvalitu práce těchto „svých“ lidí. Pokud se tak 
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neděje, je chyba ve vedení soudu nebo v komunikaci mezi 

jednotlivými pracovníky, nikoliv v systému. A vytvořením nové 

pozice se to jen těžko dá vyřešit.  

V USA existují rovněž asistenti – law clerks, jedná se však         

o mladé právníky, kteří vykonávají prakticky funkci asistenta soudce 

tak, jak je v ČR využíván u soudů vyšších stupňů. Je to tedy právník, 

který vyhledává judikaturu a ve výsledku  se podílí i na samotném 

rozhodování, když píše pro svého soudce koncepty rozhodnutí. Na tyto 

asistenty pak je přesouvána stále větší část práce a odpovědnosti, což 

je terčem kritiky (soudce např. pouze upravuje stanovisko napsané 

asistentem).209

Americký asistent (clerk) na vyšším soudě plní různé druhy 

úkolů – připravuje a studuje spis, z něhož pro soudce vypracovává 

zprávu, píše konečná stanoviska, zabývá se administrativními úkony, 

připravuje podklady pro jednání. Pole působnosti amerických asistentů 

je nyní velmi široké a pokrývá téměř všechny fáze řízení. Vývoj           

a zvyšování objemu jejich práce se odvíjely od změn ve způsobu 

rozhodování soudů a také od zvyšování počtu případů. Z asistentů se 

tak postupně stávají spíše „pomocní soudci“. Provázanost a spolupráce 

mezi soudcem a asistentem je v americké justici mnohem vyšší, tvoří 

dohromady tým, který společně pracuje během řízení a rozhoduje 

jednotlivé případy, neboť asistent se podílí i na formování soudcova 

názoru na konečné rozhodnutí (např. diskusí, přípravou podkladů 

apod.). S ohledem na tyto trendy se změnil i způsob výběru 

amerických asistentů, který je v současnosti několikafázový a poměrně 

komplexní, zatímco  v dřívějších dobách si svého úředníka víceméně 

 

                                                 
209 Wichern, N., J.: A Court of Clerks, Not of Men,: Serving Justice in the Media Age, 49 
DePaul L. Rev. 621 1999-2000, str. 628,629 
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vybíral a přijímal soudce sám a měl tak nejvýznamnější vliv i na jeho 

pozdější socializaci uvnitř soudu. 210

I v ČR lze pozorovat snahu obsazovat do funkcí vyšších 

soudních úředníků právníky, či jinak vysokoškolsky vzdělané osoby – 

to vše po pouhých několika letech fungování samotné funkce vyššího 

soudního úředníka, která nebyla tvořena se záměrem obsazovat ji 

vysokoškoláky. Ve funkci vyššího soudního úředníka však mladého 

právníka nečeká tvořivá a zajímavá práce, jako spíš každodenní rutina. 

Dochází k tomu, co Jan Keller vyslovil ve vztahu ke všem organizacím 

- demokratizace školství s sebou přinesla ten důsledek, že k obsazení 

stále méně atraktivních míst potřebují lidé stále vyšší vzdělání a stále 

honosnější diplomy. Stále vyšší vzdělání pro stále větší část populace 

přináší znehodnocení diplomů všech stupňů.

 

211

Mladý právník na pozici vyššího soudního úředníka nebo 

asistenta soudce se seznámí s prací u soudu a s ohledem na kariérní 

charakter justice předpokládá, že bude v organizaci postupovat výš. 

Což se stává např. i v momentě, kdy se z vyššího soudního úředníka 

stane asistent soudce (ačkoliv neexistuje vztah podřízenosti                   

a nadřízenosti těchto postů, přesto je asistent i na okresním soudě 

vnímán jako vyšší nebo prestižnější post, i když není pravidlem, že se 

se změnou postu také změní náplň jeho práce).  

  

Další postup je však možný už jen jediným způsobem – že se 

z asistenta stane soudce. Při počtu asistentů a stále se snižujícím počtu 

nově jmenovaných soudců je evidentní, že tento postup čeká jen malou 

část asistentů a také že k takovému postupu nedojde v řádu několika 

málo let. Na to, aby byl asistent navržen ke jmenování, je také 

zapotřebí, aby měl dobré vztahy se svým předsedou soudu, který je pro 
                                                 

210 Sheldon, Ch., H.: The Evolution of Law Clerking with the Washington Supreme Court: 
from „Elbow Clerks“ To „Puisne Judges“, 24 Gonz. L. Rev. 45 1988-1989, str. 53-80 
211 Keller, J.: Nedomyšlená společnost, Doplněk, Brno, 1998, 3. vydání, str. 115 



 98 

něj tou rozhodující autoritou. Vzniká zde tedy prostor pro budování 

vnitřních vztahů, které nezávislosti soudcovského kandidáta rozhodně 

nepřispívají. 

Dalším fenoménem, který je spojen s pluralitou funkcí středních 

administrativních pracovníků, je fakt, že ubývá justičních čekatelů 

(objevují se dokonce hlasy o tom, že by tato pozice měla zmizet úplně)  

a přibývá asistentů v souvislosti s tím, jak se  na počátku 21. století 

pomalu mění charakter procesu přijímání nových soudců. Jednoznačný 

postup od justičního čekatele k soudci je doplněn již zmíněným 

postupem od vyššího soudního úředníka nebo asistenta k soudci. 

 Proces výběru asistentů a vyšších soudních úředníků však není 

nikterak upraven (na rozdíl od striktní úpravy výběru justičních 

čekatelů), závisí pouze na předsedovi okresního soudu, koho na tyto 

posty přijme. Asistent se proto „vyhne“ např. psychologickému 

pohovoru nebo  pohovoru před komisí, v níž jsou zastoupeni členové    

i mimo jeho budoucí působiště. Jmenování soudcem však stále 

vyžaduje psychologické vyšetření a navržení předsedou krajského 

soudu, takže asistent po několika letech praxe a složené justiční 

zkoušce může zjistit, že kvůli nevyhovujícímu posudku od psychologa 

se soudcem stát nemůže. 

Dalším justičním pracovníkem je zapisovatel, který je mimo jiné 

zmiňován i v soudních řádech. Zapisovatel (ve velké většině případů 

spíše zapisovatelka) vyhotovuje rozhodnutí, obálky atd. a zabývá se 

pouze administrativní činností. V souvislosti s novelou trestního řízení 

(kdy se z hlavního líčení nepořizuje protokol), vznikla funkce 

protokolujícího úředníka.   

I na těchto postech se v poslední době objevují mladí lidé 

s vyšším než pouze středoškolským vzděláním. Elektronizace justice   

a nová protokolace přinášejí zvyšující se nároky na schopnost 
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obsluhovat počítače a stále složitější systémy a rejstříky, což klade 

nároky na každého pracovníka, byť by byl „pouhým“ zapisovatelem. 

Jednou z důležitých funkcí je proto i informatik – správce soudní sítě   

a správce systému (ISASU). Pokud dojde k výpadku systému nebo 

sítě, přestává soud prakticky úplně fungovat.  

Dalšími zaměstnanci jsou vedoucí kanceláře (přidělují                 

a organizují práci zapisovatelek, vedou rejstříky, zpracovávají došlou 

poštu), pracovníci správy soudu (účtárna, správa majetku soudu, řidiči, 

údržbáři, pracovníci spisovny) a mimo organizaci soudních pracovníků 

stojí justiční stráž, která provádí ostrahu budovy soudu, popř. asistuje 

při výkonech rozhodnutí.  

Spolupráce jednotlivých článků soudního systému je velmi 

důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu i délku rozhodování. 

Špatná komunikace a spolupráce soudce s vedoucí kanceláře nebo 

zapisovatelkou může vést až k několikatýdenním průtahům v řízení, 

stejně jako nedostatek tohoto personálu. 
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III. Soudnictví 
 

III.1. Soudnictví z pohledu fakticky organizačního 
 

III.1.1. Správa justice 
 

Stejně jako existují různé modely justice samotné, tak i její 

správa je pojímána  v různých zemích různě. Kritériem pro rozlišení 

jednotlivých modelů správy justice je míra nezávislosti, s jakou sami 

soudci spravují své záležitosti. Na jednom konci spektra tak stojí 

model čistě exekutivní správy justice, kdy o všech administrativních 

záležitostech rozhoduje představitel moci výkonné, na opačném konci 

by stála justice spravovaná výlučně soudci samotnými.  

Kromě čistě exekutivního modelu lze pak brát v potaz např. 

exekutivní model, v němž dostávají soudci prostor k vyjádření se        

o určitých zásadních otázkách, ale správa je v rukou exekutivy. Možná 

je i správa justice nezávislým orgánem (radou), v němž by měly 

zastoupení exekutiva i justice, dalším možným způsobem je partnerství 

moci výkonné a soudní, v němž by k dosažení shody o zásadních 

otázkách byl nutný souhlas obou mocí. Ryze autonomní model, 

v němž justice spravuje sama sebe,  může být naopak modifikován tím, 

že tato samospráva je možná jen v určitých otázkách, popř. je 

limitována současnou existencí nezávislé rady.212

Při posuzování vlivu jednotlivých mocí na sebe navzájem je 

třeba zohlednit, že existují dva druhy působení exekutivy na justici – 

jedná se o vztah justice a exekutivy jako takové, v rámci postavení 

obou mocí ve státě, a také o vztah mnohem bezprostřednější – vliv 

 

                                                 
212 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 9-10 
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exekutivy na každodenní správu jednotlivých soudů, tedy způsob 

běžného řízení soudu. I správa soudu má totiž vliv na nezávislost 

justice, nezávislost nikoliv ve smyslu samotného soudního 

rozhodování, ale i rozhodování o tom, jak bude soud vypadat, kdo tam 

bude pracovat apod. 213

V čistě exekutivním modelu (např. v Kanadě) se stírá rozdíl 

mezi justicí a exekutivou a justice je pojímána jen jako součást 

ministerstva spravedlnosti (alespoň co se správy týče) a soudy nemají 

téměř žádnou pravomoc ohledně své vlastní administrativy – nemají 

ani svůj vlastní rozpočet, s nímž by mohly hospodařit. Taková situace 

však není ideální ani vzhledem k nutné míře nezávislosti soudců           

a soudů, ale i vzhledem k neefektivnosti řízení soudů z centra. 

 

214

Také v Estonsku existovala do roku 2002 víceméně ryze 

exekutivní správa justice, která byla definována tím, že ministr 

spravedlnosti měl široké možnosti k ovlivňování soudů, jmenoval 

předsedy prvoinstančních i druhoinstančních soudů, stanovoval počty 

soudců a teritoriální působnost jednotlivých soudů. Tento stav byl však 

považován za nevyhovující i z důvodu nedostatečného zajištění 

nezávislosti soudní moci (i když to nebyl jediný ani hlavní důvod pro 

reformu), neboť spíše přebíral správu justice uplatňovanou v dřívějších 

dobách, kdy bylo Estonsko součástí SSSR. V  roce 2002 došlo 

k reformě, v níž byla správa justice přesunuta více na bedra soudců 

samotných – vznikla zvláštní soudní rada a koordinátor, který zajišťuje 

spolupráci ministra spravedlnosti a soudců.

  

215

                                                 
213 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 2, 93 

 

214 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 22-23, 28 
215 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 3-9 
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Maďarská justice se do roku 1997 řídila německým typem 

správy justice, tedy typem víceméně exekutivním, kde měl hlavní 

slovo ministr spravedlnosti. Ve zmiňovaném roce však došlo k zásadní 

reformě správy a k odklonu od středoevropské tradice. Maďarsko se 

přiklonilo k jihoevropskému modelu soudní samosprávy, kde má 

hlavní slovo soudní rada, v níž ministr spravedlnosti disponuje pouze 

jedním hlasem, což mu dává poměrně slabou pozici v prosazování 

vládní politiky. Také o rozpočtu rozhoduje soudní rada, která dává 

svůj návrh parlamentu, který jej v hlasování buď schválí, nebo odmítne 

– měnit jej nemůže. Předsedu Nejvyššího soudu volí parlament dvěma 

třetinami hlasů. Soudnictví je v Maďarsku finančně nezávislé.216

V Polsku navrhuje rozpočet pro justici ministr spravedlnosti po 

zpracování návrhů ze strany soudní rady s tím, že jeho návrh nemůže 

ministr financí změnit. Správa justice má v Polsku těžiště 

v exekutivě.

 

217

Rumunsko se po pádu komunismu v devadesátých letech 

reformami pokusilo oprostit od ryze exekutivní správy ministrem 

spravedlnosti a zřídilo Nejvyšší magistrátní radu (magistráti jsou 

soudci a státní zástupci, stejně jako ve Francii), s tím, že byla omezena 

moc státních zástupců (prokurátorů), která v době komunismu byla 

vyšší než faktická moc soudců. Postupně skutečně tato rada převzala 

správu justice. K dalšímu omezení ministerských pravomocí došlo 

v Rumunsku v roce 2004, v souvislosti se snahou země o vstup do EU. 

Ministr spravedlnosti pouze spravuje justici jako státní službu  tím, že 

jí zajišťuje organizační zázemí a prostředky z rozpočtu.

 

218

                                                 
216 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 3 

 

217 Bodnar, , A., Bojarski, L.: Independence of the Judiciary, Report on Poland, in Seibert-
Fohr Anja (ed.), Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 8 
218 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 1-8 
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Ideální ovšem není ani ryze autonomní správa justice, neboť 

výhodnější a životaschopnější systém je takový, který kombinuje 

prvky nezávislosti justice s odpovědností exekutivy za financování 

chodu justice, když soudci sami obvykle nechtějí být vystavováni tlaku 

spojenému s nutností získání financí pro svůj vlastní resort. Exekutiva 

rovněž nese určitou odpovědnost za chod justice ve vztahu 

k veřejnosti. Jako nejlépe vybalancovaný systém je vnímán systém 

limitované autonomní správy s existencí nezávislé rady, která 

rozhoduje spory mezi exekutivou a justicí ohledně výše celkového 

objemu prostředků.  Tento systém je také efektivní, zajišťuje větší 

pružnost ve vedení soudů a určitou samostatnost justice v jejím 

běžném chodu. 219

Co se rozpočtu týče, některé evropské země ponechávají 

rozpočet pro justici v rukou ministra spravedlnosti, jiné jej svěřují 

soudním radám nebo soudům samotným, přičemž z takového rozpočtu 

jsou financovány platy soudců a personálu, správa soudních budov, 

informační technologie atd.

 

220 Manipulace s rozpočtem justice se 

v krajním případě může stát i  nástrojem pro nátlak na justici a na její 

nezávislost, neboť při nutnosti „ukáznit“ justici je možné použít ze 

strany moci výkonné i pohrůžku snížení rozpočtu (a nejen pohrůžku, 

snížení rozpočtu lze poměrně jednoduše i realizovat).221

V České republice se nepochybně uplatňuje systém částečné 

exekutivní správy, jednotlivé soudy však mají určitou finanční 

nezávislost v tom smyslu, že spravují svůj vlastní rozpočet, na svůj 

 

                                                 
219 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 115- 116 
220 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 250 
221 Srov. Geyh, Ch., G.: Rescuing Judicial Accountability from the Realm of Political 
Rhetoric, 56 Case W. Res. L. Rev. 911 2005-2006 
 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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účet vybírají poplatky, zálohy na důkazy atd. a  ze svého účtu pak také 

poplatky vracejí, platí svědečné, apod. Zároveň také hospodaří 

s určitým objemem peněžních prostředků přidělených jim ze státního 

rozpočtu na platy svých zaměstnanců a s oddělenou sumou určenou na 

ostatní výdaje soudu (nábytek, výpočetní technika, správa budovy 

apod.).  

Předsedové soudů tak nejsou bezprostředně závislí na libovůli 

ministerstva např. ohledně nákupu nových počítačů, popř. 

zaměstnávání lidí, jasně je však omezuje předem daný rámec jednak 

objemu peněžních prostředků, jednak tzv. tabulkových míst (předseda 

soudu dostává peníze na zaměstnance podle tabulek, ale nikoliv podle 

skutečného stavu, je tedy na něm, zda zvládne práci s nižším počtem 

lépe zaplacených zaměstnanců).  

Podobný model existuje např. v Jižní Austrálii.222

 V České republice je v poměru k ostatním zemím Evropy 

vynakládáno na soudnictví průměrné množství státních prostředků. 

V poměru procent HDP připadajícího na jednoho  obyvatele je 

vynakládáno na justici (myšleno pouze soudnictví jako takové, bez 

státních zastupitelství a právní pomoci) z těchto prostředků 0,2%. 

Extrémem je na jedné straně Irsko (0,05%), na straně druhé pak Bosna 

a Hercegovina (0,67%). Podobně jako v ČR je justice financována 

v Litvě či Gruzii. Maďarsko, Slovensko i Polsko věnují justici vyšší 

procentní podíl svého HDP (0,26%, 0,23%, 0,46%). Vyspělejší země 

Evropy věnují v tomto poměrném pohledu na justici prostředků méně 

 Správa 

českých soudů tak nejlépe odpovídá modelu limitované autonomie, 

resp. autonomie v určitých otázkách, a to hlavně v otázkách běžné, 

každodenní  správy. 

                                                 
222 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 27 
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(Velká Británie, Norsko, Francie). V posledních letech roste míra 

prostředků, které jsou směřovány do justice (soudy, právní pomoc, 

státní zastupitelství), a to ve všech zemích Evropy.223

 

 

III.1.1.1. Orgány správy soudů v ČR 
 

Zákon o soudech a soudcích vymezuje kompetence jednotlivých 

orgánů státní správy soudů tak, že ministerstvo zajišťuje chod soudů 

po stránce organizační, personální, finanční, řídí a kontroluje 

vzdělávání justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků a ostatních 

zaměstnanců soudu, řídí justiční akademii atd. Ministerstvo také 

dohlíží nad dodržováním soudcovské etiky, důstojnosti a vyřizuje 

stížnosti a sleduje průtahy.  

Pro okresní soudy je pak dalším článkem předseda krajského 

soudu, který pro okresní soudy vytváří finanční rámec pro jejich 

hospodaření a dbá o vzdělávání soudců a jiných zaměstnanců (např. 

pořádáním školení), uzavírá pracovní smlouvu s justičními čekateli     

a vede např. i seznam znalců a tlumočníků.  

Předseda okresního soudu pak hospodaří s přidělenými penězi, 

dohlíží nad přípravnou službou justičních čekatelů, dohlíží na řádný 

chod soudních kanceláří, kontroluje činnost ředitele správy soudu atd. 
224

Zásadním článkem ve správě soudu je tak předseda soudu – 

soudce, který takto charakterizovanou činnost vykonává již od roku 

1948. Po roce 1990 je správa soudů  obecně pojímána tak, že po 

centrální linii ji vykonává ministerstvo spravedlnosti a realizuje ji 

 

                                                 
223 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 23 
224 Ust. § 123-128 zákona o soudech a soudcích 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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předseda a místopředseda soudu. Koncepce Nejvyšší rady soudnictví, 

která by převzala personální otázky, nebyla Parlamentem 

akceptována225

Předseda soudu v České republice tedy musí být hlavně dobrým 

hospodářem a manažerem, schopným vyjednat pro svůj soud co možná 

nejvyšší objem peněz a schopným pak také tyto peníze řádně využít. 

Podle schopností předsedy pak mohou vznikat i velké rozdíly např. 

v materiálním vybavení soudů nebo v kvalitě zaměstnanců. Předseda 

soudu však nemá možnost jakkoliv ovlivňovat samotné rozhodování 

soudců ani to, komu bude přidělen jednotlivý případ (ačkoliv 

zpracovává rozvrh práce, kterým je pak vázán), na rozdíl např. od chief 

judges v USA.

. 

226

V souvislosti s nezanedbatelnou mírou finanční nezávislosti 

českých soudů na exekutivě, ale  zároveň určité podřízenosti správy 

soudu ministrovi (předsedu soudu jmenuje ministr spravedlnosti), 

vyvstává do popředí postavení předsedy soudu ve dvojím světle – 

jednak jako manažera a jednak jako soudce. Ústavní soud ve svém 

většinovém stanovisku odmítl nahlížet na předsedu soudu jednak jako 

na soudce, jednak jako na představitele exekutivy, když postavení 

předsedy soudu zhodnotil jako kariérní postup s tím, že odvolat je 

možno předsedu soudu jen  v intencích samotné moci soudní, nikoliv 

podle zásady, že kdo jmenuje, ten i odvolává.  

 

Soudce Vladimír Kůrka s tímto stanoviskem nesouhlasí a uvádí, 

že právě dvojakost pojetí soudního funkcionáře (jako soudce i jako 

státního úředníka) je naopak logická a v praktickém životě 

nevyhnutelná. Předseda soudu jako státní úředník je podřízený 

exekutivě, ale jako soudce je nezávislý, přičemž obě funkce jsou 
                                                 

225 Nález ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 18/06, N 130/42 SbNU 13 
226 George, T., E., Yoon, A., H.: Chief Judges: The Limits of Attitudinal Theory and 
Possible Paradox of  Managerial Judging, 61 Vand. L. Rev. 1 2008, str. 30 
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oddělitelné a jsou také odděleně vykonávány. Určitá závislost 

soudního funkcionáře tak nemusí být obrazem závislosti soudce, když 

na soudního funkcionáře není nutné pohlížet jako na nezávislého.227

Podle mého názoru je skutečnosti bližší stanovisko Vladimíra 

Kůrky – předseda soudu při své soudcovské činnosti nepřestává být 

soudcem a do jeho rozhodování se jistě nepromítá skutečnost, že právě 

on je předsedou soudu. Jakmile však začne řešit problémy týkající se 

správy soudu, jeho nezávislost přestává fakticky existovat. Nemůže 

ovlivnit množství financí, které budou jeho soudu přiděleny, nemůže 

ovlivnit zařazení svých podřízených do platových tříd a často ani počet 

svých podřízených (byť by byl schopen je s přidělenými financemi 

zaplatit). Ačkoliv může nastavit např. osobní příplatky, stává se taková 

možnost iluzorní za situace, kdy na osobní příplatky nedostane peníze 

a sám nemůže rozhodnout o tom, že např. určitou agendu jeho soud 

vykonávat nebude, protože na to nemá prostředky, jako by to mohl 

učinit v soukromém podniku. Zároveň je však posuzován podle toho, 

jak se mu při vedení soudu daří, a od toho se také jeho další kariéra 

odvíjí. Podle mého názoru tedy předseda soudu jako úředník rozhodně 

nezávislý není. 

 

Předsedové a místopředsedové soudů jsou jmenováni pouze na 

určité období, což je úprava nová, která  byla napadena u Ústavního 

soudu jako neústavní. Ústavní soud však takovou úpravu za neústavní 

nepovažuje,228

                                                 
227 Nález ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 18/06, N 130/42 SbNU 13 

 a proto by již neměla pokračovat dosavadní praxe, kdy 

je předseda soudu ve své funkci i dvacet let, takže za tuto dobu mohl 

ztratit kontakt se skutečným souzením a spíše než soudcem se stal 

kariérním manažerem. 

228 Nález Ústavního soudu sp.zn. PL ÚS 39/08   
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Dalším článkem ve správě soudu je ředitel správy soudu. Toho 

jmenuje předseda soudu, tudíž je již ve všech směrech klasickým 

úředníkem, který vykonává hlavně funkce personální ve vztahu 

k ostatním zaměstnancům soudu kromě soudců. Ředitel správy soudu 

také zajišťuje provoz soudu.229 Podobná funkce existuje např.                    

i v Estonsku, kde je však ředitel (manažer) jmenován přímo ministrem 

spravedlnosti a může svou funkci vykonávat i pro několik soudů 

současně (není placen z rozpočtu soudu).230

III.1.1.2. Soudcovské rady 

 

 

K dosažení  rovnováhy mezi odpovědností a nezávislostí soudní 

moci i jednotlivých soudců by měly přispívat i soudcovské rady,  které 

přebírají některé úlohy ve správě justice, které v zemích kontinentální 

Evropy tradičně patří exekutivě – jedná se hlavně o ovlivnění 

povyšování a kariérního růstu soudců. Kompetence soudcovských rad 

je v jednotlivých zemích různá (silnější v tzv. francouzsko-italském 

modelu, slabší v německo-rakouském), jedná se obvykle                       

o zprostředkovatelský orgán mezi justicí a politikou. Rady mají 

konečné slovo v otázkách povyšování soudců, délky trvání mandátu, 

odchodu soudců. Soudcovské rady vznikly jako reakce na 

nedemokratické režimy a z potřeby zajistit nezávislost soudců na 

politické moci – existují ovšem i jiné druhy závislosti – např. na 

soudních funkcionářích. Zcela odstranit politický vliv na justici však 

zřejmě nelze.231

                                                 
229 Ust. § 122a zákona o soudech a soudcích 

  

230 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 13 
231Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, 
27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009, str. 57-60  
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Rady mají v různých zemích různé kompetence – v jižním 

modelu (Francie, Itálie, Španělsko) má rada významné kompetence 

v personálních otázkách (jmenování soudců, kárné žaloby), v modelu 

severním (Švédsko, Dánsko, Norsko, Nizozemí) má kompetence 

správní a ekonomické a v modelu smíšeném (Maďarsko) zodpovídá 

rada za soudnictví jako celek. 232

Maďarská národní soudcovská rada se skládá ze soudců, kteří 

jsou do své funkce zvoleni svými kolegy, a ze členů ex offo (např. 

předseda advokátní komory nebo ministr spravedlnosti). Tato rada má 

široké kompetence, co se týče rozpočtu pro soudnictví a celkovou 

administrativu maďarské justice. Velká nezávislost však s sebou nese   

i některé negativní jevy, jako např. snižování pocitu odpovědnosti, 

snižování efektivity nebo pokles důvěry v justici. Soudní moc se tak 

stala poměrně silnou a možnost její kontroly poklesla, což se projevuje 

tím více, že v Maďarsku není silná tradice sebekontroly institucí           

a dosavadní vývoj zdejší justice se odehrával v prostředí 

byrokratického modelu soudnictví.

 

233

Také Polsko má svou Národní soudcovskou radu. Ta však 

neodpovídá za správu justice, která zůstává v rukou exekutivy, tedy 

ministra spravedlnosti. Rada dohlíží hlavně na udržení nezávislosti 

justice v Polsku a může se vyjadřovat k některým personálním 

otázkám, stejně tak jako k otázkám disciplíny. Přesné kompetence 

mezi ministrem spravedlnosti a soudní radou nejsou zřetelně 

vymezeny, což vede ke konfliktům, rozhodovaným polským ústavním 

 

                                                 
232 Nález ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 18/06, N 130/42 SbNU 13 
233 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 4-5 
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soudem. Soudní rada má možnost také podávat ministru spravedlnosti 

návrhy ohledně rozpočtu.234

Rumunská Nejvyšší magistrátní rada dohlíží nad nezávislostí 

justice a je jediným tělesem, které ovlivňuje přijímání nových soudců, 

jejich kariéru, hodnocení, disciplínu a propouštění z úřadu. Skládá se 

ze zvolených soudců, státních zástupců (prokurátorů), de iure členů 

(vysokých představitelů justice) a členů stojících mimo justici. Tato 

rada se potýká zatím s určitými problémy, např. s nízkou 

důvěryhodností nebo nevyhraněnou vlastní odpovědností.

 

235

Také Moldávie má svou Nejvyšší magistrátní radu, která 

zodpovídá za správu moldavské justice (i zde jsou členy jak soudci, 

tak osoby stojící mimo justici – např. profesoři práva). Jedná se            

o těleso, které zodpovídá za nezávislost justice, za organizaci               

a fungování soudního systému, které  je projevem soudcovské 

samosprávy s tím, že má vliv na kariéru soudců, jejich disciplínu atd. 

Z tohoto důvodu v rámci rady působí panel pro kvalifikaci nebo panel 

pro disciplínu. Přesto je proces přijímání a dalšího kariérního růstu 

soudců považován za neprůhledný. Na běžný chod justice dohlíží 

nadále ministr spravedlnosti, ačkoliv existuje i  zvláštní oddělení pro 

administrativu soudů, které je ministru spravedlnosti podřízeno.

  

236

S ohledem na vzrůst moci soudcovských rad a určitou 

podřízenost soudců nižších soudů vůči soudům vyšším pak vyvstává 

další aspekt soudcovské nezávislosti  - nezávislost na soudní 

organizaci, nezávislost na ostatních soudcích. Tento prvek je silněji 

 

                                                 
234 Bodnar, , A., Bojarski, L.: Independence of the Judiciary, Report on Poland, in Seibert-
Fohr Anja (ed.), Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 3-5 
235 Coman, R., Dallara, C.: Judicial Independence in Romania, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011,  str. 9-10 
236 Hriptievschi, N., Hanganu, S.: Judicial Independence in Moldova, in Seibert-Fohr Anja 
(ed.), Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 3-10 
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zastoupen v zemích kontinentální Evropy s ohledem na charakter 

justice jako státní služby.237

Členy soudcovských či soudních rad však nemusí být pouze 

soudci – pokud má taková rada i správní funkce, pak jsou jejími členy 

např. i zástupci zákonodárné moci nebo právníci stojící mimo justici, 

s tím, že soudcům např. v Estonsku patří většina. Stejná je situace         

i v Maďarsku.

 

238

Soudcovské rady však nemusí být jediným orgánem samosprávy 

soudců – obvykle jsou pouze orgánem nejvyšším. Estonsko např. po 

reformě své justiční administrativy disponuje i shromážděním všech 

soudců (jakýmsi soudcovským parlamentem), radou pro vzdělávání, 

radou pro zkoušení soudců a disciplinární radou.

 

239

Také český zákon o soudech a soudcích zná institut soudcovské 

rady, nejedná se ovšem o orgán, který by disponoval funkcemi 

odpovídajícími možnostem soudcovských rad v zahraničí, tak jak byly 

zmíněny výše.  Soudcovská rada se zřizuje vlastně u každého soudu 

(pokud se nejedná o okresní soud s méně než deseti soudci). Členy této 

rady jsou vždy  soudci toho kterého soudu, kteří nejsou jeho 

funkcionáři. Pravomoci soudcovských rad jsou skutečně minimální  - 

vyjadřují se ke kandidátům na soudní funkcionáře, k soudcům, kteří 

mají být přeloženi, projednávají návrhy rozvrhu práce a vyjadřují se      

i k zásadním otázkám státní správy soudů. Ve skutečnosti nemůže 

soudcovská rada ovlivnit vůbec nic – jde spíš o orgán, který může 

 

                                                 
237 Fiss,O.,M.: The Limits of Judicial Independence, 25 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 57 
1993-1994, str. 58  
238 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 9 
239 Ligi, T.: Independence of the Judiciary in Estonia, 2009, in Seibert-Fohr Anja (ed.), 
Judicial Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 12 
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tlumočit názory řadových soudců směrem k funkcionářům, ale to je tak 

asi všechno.240

 

 

III.1.2. Reforma české justice 
 

V současné době – prakticky od roku 1989 - se stále hlasitěji 

ozývají požadavky po reformě justice – snad každý ministr 

spravedlnosti od devadesátých let má ve svém programu justiční 

reformu, která by vedla ke zkvalitnění a zefektivnění procesu aplikace 

a vymáhání práva (snad kromě Karla Čermáka).241

Ministr spravedlnosti by měl být schopen prosazovat pro svůj 

resort také odpovídající rozpočet, který by umožnil řádné fungování 

justice (soudci sami takový lobbing provádět nemohou, aniž by při tom 

vznikaly oprávněné pochyby o jejich nezávislosti) – podpora justice 

však politikům žádné hlasy nepřináší (na rozdíl třeba od podpory 

školství nebo zdravotnictví),

 Většina ministrů 

začne svou vizi rozvíjet, posléze z úřadu odejde a nový ministr 

přichází s novou vizí, která je jen málokdy pokračováním předchozího 

záměru. Jednotlivé vlády tedy za sebou vrší nekoncepčně různé 

jednotlivé kroky, které systém nezmění, ale ani nezefektivní, spíše 

naopak. Je spíše pravidlem, že se nový ministr spravedlnosti vymezuje 

svým programem proti svému předchůdci a snaží se jednak o kroky 

líbivé, jednak politické, což však stabilizaci a reformě třetí moci 

nemůže nijak prospět. Ačkoliv taková základní shoda na fungování 

jednotlivých mocí by měla být v zájmu všech demokratických stran. 

242

                                                 
240 Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, §46-53 

 takže jednodušší je prosazovat změny, 

241 Šimíček, V. (ed): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?, 
Masarykova univerzita, Brno, 2007, 1. vydání, příspěvek Pavla Holländera – Fantom justiční 
reformy a původní intence české procesualistiky, str. 144 
242 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 19 



 113 

které by konvenovaly s názorem širší veřejnosti a byly pokud možno 

zadarmo – např. snížení počtu soudců. Ministr spravedlnosti by také 

měl být schopen dbát o to, aby nedocházelo ke krácení rozpočtu 

z politických důvodů. Ty ovšem mají u veřejnosti širokou podporu, 

aniž by se na skutečném rozpočtu příliš projevily (snížení platu 

soudcům v době ekonomické krize). Ministr spravedlnosti však v ČR 

není vnímán a sám sebe nevnímá jako prostředníka mezi soudní            

a výkonnou mocí, ale spíš jako zástupce výkonné moci, který nad 

justicí dohlíží a vrchnostensky ji spravuje. 

Volání po reformě justice není výsadou České republiky – snad 

ve všech demokraciích existují periodické tendence k reformování 

justice, které obvykle akcentují střídavě posilování soudcovské 

nezávislosti a samosprávy a po dosažení této mety, když soudy začnou 

rozhodovat zásadnější spory a začnou se příliš podílet na politické 

vládě, ozvou se hlasy upřednostňující vyšší odpovědnost soudů za své 

rozhodování.243 Pravidelně se tak vynořují také útoky na justici, a to      

i v zemích s dlouhou a nepopiratelnou demokratickou tradicí (USA), 

kdy jsou hlavně z pozic legislativy požadovány kroky jako omezení 

jurisdikce, snížení rozpočtu na soudnictví nebo odvolání soudců, kteří 

neodpovídají svým chováním představám politiků.244

K reformám ve fungování justice docházelo v zemích 

kontinentální Evropy hlavně v druhé polovině dvacátého století 

v reakci na druhou světovou válku a nedemokratické režimy. Díky 

tomu docházelo právě k posilování nezávislosti justice a ke vzniku 

soudcovských rad jako samosprávných orgánů.

  

245

                                                 
243 Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial Councils, 
27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009, str. 61 

 Vznik a rozsah 

244 Geyh, Ch., G.: Rescuing Judicial Accountability from the Realm of Political Rhetoric, 
56 Case W. Res. L. Rev. 911 2005-2006, str. 911 – 912 
245 Srov. Garoupa, N., Ginsburg, T.: The Comparative Law and Economics of Judicial 
Councils, 27 Berkeley J. Int'l Law 53 2009  
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kompetence soudcovských rad v jednotlivých státech měly za následek 

i určitou vnitřní změnu v chápání odpovědnosti a relevantního publika 

pro soudce, když tím docházelo k posilování role soudních 

funkcionářů.246

Dalším z důvodů, proč dochází k  reformám, nebo alespoň 

k požadavkům na ně, je fakt, že ve většině zemí stále roste nápad na 

většině stupňů soudní soustavy a stávající systém není po určité době 

schopen se s tím vyrovnat.

 

247

Ačkoliv se v České republice o soudní reformě mluví,  nezačala 

být dosud nijak uskutečňována a není to ani směrem např. k Evropě 

tímto způsobem prezentováno. Z celoevropského hlediska je tak Česká 

republika zemí, kde v posledních letech k reformě dosud nedošlo 

(reformou je myšlena změna kompetence či správy soudů, změny 

obvodů soudů, ustavení nových speciálních soudů nebo naopak jejich 

zrušení, změna hierarchie soudní soustavy atd.), na rozdíl třeba od 

Francie (změna v soudních obvodech i v kompetenci soudů, snížení 

počtu soudů), Německa (snižování počtu obvodních soudů), Polska 

(rozdělení přetížených soudů), Portugalska (nový management na 

soudech).

 Podrobněji se technikám zvládání 

zvyšujícího se počtu případů věnuje část práce zaměřená na 

byrokratizaci. 

248

V Maďarsku proběhla poměrně zásadní reforma justice v roce 

1997, kdy došlo k podstatné změně v celkovém jejím fungování (jak 

 Za poslední reformu tak lze z tohoto pohledu považovat 

vznik správního soudnictví. 

                                                 
246 Garoupa, N., Ginsburg, T.: Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from 
Comparative Law, 47 Colum. J. Transnat'l L. 452 2008-2009, str. 456 
247 Srov. Carlton, Ch.F.: The Grinding Wheel of  Justice Needs Some Grease: Designing 
The Federal Courts of the Twenty First Century, 6 Kan. J.L. & Pub. Pol’y 1 1996-1997  
248 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 96 - 97 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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již bylo uvedeno, byla zavedena široká samospráva justice 

prostřednictvím Národní soudní rady). Tato reforma však nepřinesla 

jenom pozitivní dopady a při jejím zavádění nebylo postupováno příliš 

odpovědně – chyběly analýzy dopadu takové institucionální reformy, 

podrobné rozbory zahraničních zkušeností apod.  Nový systém přináší 

nečekané problémy, správa justice není jednotná, neboť se v rámci 

rady střetávají zájmy jednotlivých soudů a neexistuje autorita, která by 

tento partikularismus sjednotila. Nový systém je také vnímán jako 

málo transparentní.249

Soudní reforma by měla být chápána skutečně systémově – 

provádět jednotlivé,  na sebe nenavazující kroky nemůže vést 

k reformě. Kanadská justice, která je modelem čistě administrativně 

spravované justice, si např. vytyčila zcela jednoznačné cíle, ke kterým 

by její reforma měla vést. Jsou to tyto:  

 

- lépe zajistit nezávislost soudců a institucionální integritu 

justice;  

- zvýšit důvěru veřejnosti v justici;  

- zvýšit kvalitu a prosazování služeb systému justice 

(dosažitelnější proces, zrychlení a zkvalitnění procesu, vyšší 

transparentnost, zlepšení prostředí pro vedení práce na soudě);  

- vyvinout podmínky ke kontinuálnímu zlepšování a reformě 

v rámci soudů (jasné vedení a odpovědnost, efektivní a účinné 

operační strategie, nástroje a praxe, schopný personál, efektivní 

podpůrné systémy – např. komunikační nebo finanční).250

Zpráva zpracovaná pro účely přípravy reformy má 116 stran       

a zabývá se srovnáním jiných úprav, historií, souladem s ústavou, 

  

                                                 
249 Fleck, Z.: Judicial Independence in Hungary, in Seibert-Fohr Anja (ed.), Judicial 
Independence in Transition, vyjde Spinger 2011, str. 5 
250 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 72 
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teoretickými podklady, návrhy na řešení. Při přípravě této obsáhlé 

zprávy byly prováděny dotazy přímo na soudce a předsedy soudů         

a soudci se vyjadřovali k jednotlivým modelům správy soudů               

a možnostem a směrům reformy. Stejným způsobem byli osloveni        

i představitelé moci výkonné. 

I evropský pohled na zkvalitnění a zefektivnění justice je 

podobný, za klíčové oblasti jsou považovány přístup ke spravedlnosti   

a ochrana tohoto  přístupu, efektivní soudní organizace, soudní proces 

odpovídající požadavkům společnosti, podpora alternativního řešení 

sporů, podpora nezávislosti soudců a postavení profesionálních 

právníků a zajištění principů spravedlivého procesu v rozumném 

čase.251

Ostatní evropské justice bojují se stejnými problémy jako české 

soudnictví a také se snaží určitými reformními kroky dospívat              

k různým cílům různými způsoby. Některé země mění procesní právo, 

jiné podporují změnu manažerského spravovaní justice, popř. mění 

dosavadní pracovní metody a celkovou organizaci justice.

  

252

O reformě české justice se již vyjadřovalo mnoho politiků, 

právníků i ekonomů, a to z pozic teoretických i praktických. O nutnosti 

odbřemenit soudce od administrativy a zavést změny v systému            

a nikoli měnit systém, se zmiňuje např. Jiří Pospíšil nebo Jan Sváček. 

 

253

                                                 
251 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 

 Program pro českou justici v letech 2010 – 2020 zpracovala 

ministryně Daniela Kovářová, která působila v „úřednické“ vládě 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 248 
252 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 241 - 247 
253 Bažantová, I., Loužek, M.: Potřebuje české soudnictví reformu? – sborník textů, 
Centrum pro ekonomiku a politiku č. 34/2004, Praha, I. vydání 
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v letech 2009 – 2010. Tento program má jednu stranu, deset bodů: 

rychle, jednoduše, komunikačně, srozumitelně, odpovědně, 

organizačně, ekonomicky, protikorupčně, výchovně, bezbariérově.254

Ministerstvo spravedlnosti také vytvořilo internetové stránky 

 

Všechny tyto cíle jsou sice pozitivní, není však žádným způsobem 

nastíněno, jak by mělo být těchto cílů dosaženo, z jakého stavu česká 

justice historicky vychází a kam by se jako celek měla ubírat, jaká 

teoretická východiska pro reformu existují, k jakým se ministerstvo 

přiklonilo, jak se vypořádávají s podobnými problémy v zahraničí 

apod. Rozdíl proti výše zmíněné kanadské iniciativě je zřetelný            

a propastný a blíží se spíše přístupu maďarskému, který však není 

chápán pozitivně ani v samotném Maďarsku.  

www.reformajustice.cz, kde by se každý měl dozvědět vše                    

o  zamýšlené reformě – obecně je zde napsáno: ...„Občané oprávněně 

očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je 

třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu 

zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví 

se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché            

a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím 

elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která 

charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro 

občany. ...“255

Dále jsou k dispozici náhledy na personální změny, novelizaci 

legislativy a elektronizaci justice. Žádná obecná koncepce, žádná 

diskuse. Nejvyšším cílem se tak stává rychlost a efektivita, neboť to je 

problém, který je z hlediska občana nejvíce vidět, každý účastník má 

možnost rychlost a efektivitu jednoduše posoudit, aniž by byl schopen 

  

                                                 
254 Cokoliv řeknete, může být použito…;rozhovor K.Havlíčka s D.Kovářovou in: Soudce 
3/2010, str. 4-15 
255 www.reformajustice.cz, úvodní stránka 
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a ochoten posuzovat skutečnou kvalitu rozhodování, míru nezávislosti 

soudní moci, pružnost celého systému, přístup k soudům, ochranu 

svých práv apod. Právě proto, že existuje jeden viditelný problém, 

existuje také možnost pokusy o jeho vyřešení získat nutný politický 

kapitál. 

Změna zaběhaného systému je důležitá – důležitější však může 

být právě ochota ke změně, připravenost učinit kroky vedoucí ke 

skutečné reformě. Při tak závažném zásahu do soudního systému 

přinášejícím pochopitelnou nejistotu, jakým skutečná reforma 

bezesporu je, je nutné také zajistit podporu pro změnu založenou např. 

na zkušenostech ze zahraničí.256

Není také dost dobře možné provádět reformu bez průzkumu 

toho, co si o reformních krocích myslí soudci a další soudní personál, 

jakým způsobem využívají již zavedené změny, zda tyto změny vedly 

k té proklamované efektivitě, proč ano a proč ne, zda nabízené 

možnosti zefektivnění využívají apod. Posloupnost zavádění 

jednotlivých kroků by rovněž měla být řádně promyšlena, aby 

nedocházelo k tomu, že dobrý a potřebný institut je zaveden 

v nevhodnou dobu a bez vazby na celý systém (viz níže elektronizace 

justice). 

  

Pro skutečnou reformu je nutné, aby si její potřeby byla vědoma 

nejen exekutiva, ale i sama justice, aby jednotliví soudci byli 

zainteresováni na tom,  že reforma proběhne, a to způsobem, který pro 

ně  bude alespoň akceptovatelný. Pro každou změnu je třeba určité 

míry nespokojenosti se současným stavem – a to uvnitř organizace, 

nikoliv pouze vně. Je nutná také existence sdílené vize  - lidé (soudci, 

předsedové soudů, administrativa a výkonná moc) nemohou 

                                                 
256 Canadian Judicial Council: Alternative Models of Court Administration,  Ottawa, 
Ontario, Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006, str. 74 
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postupovat v zavádění změn jako skupina, dokud se nedohodnou, kam 

chtějí směřovat.257

Jedním z pokusů o reformu byl zákon č. 6/2002 Sb. o soudech    

a soudcích (ZSS) ve své původní podobě. Jíž výše bylo zmíněno, že 

v tomto zákoně se objevilo hodnocení odborné způsobilosti soudců      

a povinná účast na školeních, pořádaných Justiční akademií. Jedním 

z proklamovaných cílů těchto kroků bylo zavedení rychlého, 

spravedlivého a jednotného soudnictví. Ústavní soud k tomu při 

zrušení těchto institutů uvedl, že právě jednotné soudnictví lze 

považovat za problematické, a to v aspektu jednotného vzdělávání        

i jednotného rozhodování, neboť jedním ze základních kamenů všech 

sociálních jevů je přítomnost různých protikladných sil, na což 

demokracie pohlíží jako na problematickou realitu, nicméně z této 

reality vychází. Reálné jednoty pak lze dosáhnout pouze střetáváním 

rozdílných názorů a postojů. Nástroje, které byly v rámci reformy 

zákonodárcem pro dosažení jednoty zvoleny, tak shledal Ústavní soud 

jako protiústavní.

 Taková dohoda však v české justici neexistuje          

a neexistuje ani snaha po jejím dosažení nebo alespoň hledání. 

258

Jednotlivé fragmenty reformy jsou rozebrány v následujících 

oddílech. 

 

 

III.1.2.1. Minitýmy a organizace práce na soudech 
 

Efektivita a kvalita rozhodování by mohla být teoreticky 

zajištěna tzv. minitýmy, v nichž by figuroval soudce, střední 

administrativní pracovník (asistent) a zapisovatel. Soudce by měl být 

                                                 
257 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, str. 197 
258 Pl.ÚS 7/02, 349/2002 Sb., N 78/26 SbNU 273 
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svým asistentem zbaven veškerých administrativních úkonů 

(doručování zásilek, vyhotovování jednoduchých rozhodnutí, psaní 

přípisů atd.), aby se mohl věnovat skutečné rozhodovací činnosti, a to 

v takové kvalitě, která je veřejností oprávněně očekávána. I tak ale 

bude většina práce soudce i nadále rutinní, vztahující  se k běžným, 

opakovaně se vyskytujícím případům, když opravdu právně či 

skutkově zajímavé a z hlediska rozhodování a soudcovské tvorby 

práva důležité věci se v agendě okresního soudu vyskytují v řádech 

jednotek.259

Soudce by měl však také skutečně odborně vést svůj „minitým“, 

sledovat judikaturu, teorii, novely atd. a svého asistenta seznamovat se 

všemi novinkami. Bagatelní věci by i nadále vyřizovali vyšší soudní 

úředníci bez právního vzdělání, kteří by však byli opět přiděleni 

jednotlivým soudcům s tím, že tito soudci by opět měli 

spoluzodpovědnost za jejich práci. 

  

 Minitým je pojat jako formální skupina, která by měla být 

vytvořena  s cílem zvýšit efektivitu práce. Obecně přijímanými 

výhodami formálních skupin na pracovišti je snazší zvládání složitých 

úkolů, které vyžadují vzájemnou závislou činnost, vznik a rozvoj 

nových myšlenek, snazší zavádění složitých rozhodnutí nebo 

socializace nových členů.260

Tento způsob práce však není na okresních soudech rozhodně 

obvyklý. Vyšší soudní úředník (asistent, tajemník, justiční čekatel) má 

svou vlastní agendu, jeho rozhodnutí může k odvolání předseda senátu 

zrušit, ale např. porady s vyššími soudními úředníky jsou velmi 

individuální a ke každému jednotlivému nejasnému případu zvlášť. 

 

                                                 
259 Srov. Burbank, S,B.: Judicial Accountability to the Past, Present and Future: Precedent, 
Politics and Power, 28 UALR L. Rev. 19 2005-2006, str. 33, poznámka pod čarou č. 63 
260 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str.149 
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Vyšší soudní úředníci jsou školeni v rámci justiční akademie zvlášť, 

odděleně od soudců a na bázi dobrovolnosti.  

V roce 2008 se objevila v české justici  snaha o lepší využití 

personálních zdrojů na soudech, která byla pojata právě jako podpora  

minitýmů. Tato podpora si kladla za cíl zefektivnění činnosti 

soudnictví a vedla ke schválení projektů, které si toto zefektivnění 

kladly za cíl na několika okresních soudech. K tomu však byly 

nezbytné i mzdové prostředky – takže opět je evidentní, že i reforma    

a zefektivnění stojí peníze.261 Dochází tedy k tomu, co bylo např. 

v USA popsáno již v 70. letech 20. st. – veřejnost očekává řádné 

fungování všech svých institucí, avšak na takové fungování stát 

přestává mít dostatečné prostředky.262

Ani plošné zavádění minitýmů (ke kterému zatím stejně 

nedochází) však problémy s organizací justice nemohou vyřešit. Ruku 

v ruce je nutno reformovat procesní předpisy, jednací a kancelářský 

řád, je třeba zajistit dostatečný počet kvalifikovaných 

administrativních pracovníků atd. 

 

263

Minitýmy by však mohly a měly vést k projasnění vztahu mezi 

jejich jednotlivými členy. V současné době, kdy soudci je, nebo také 

není přidělen asistent a zapisovatelka, kteří však pracují i pro jiné 

soudce, podléhá taková zapisovatelka nebo asistent vlastně dvojímu 

vedení. Jednak svému „nadřízenému“ – zapisovatelka vedoucí 

kanceláře a asistenti předsedovi soudu - jednak soudci, který jim 

přiděluje úkoly. Ne vždy se ovšem cíle těchto dvou vedení shodují. 

Zatímco soudce naléhá na kvalitní práci, která by se přizpůsobovala 

 

                                                 
261 Wažik, J.: Podpora práce v minitýmech (pokroky po roce fungování), in: Soudce 
4/2009, str. 21 - 26 
262 Heydebrand, W., V.: The Context of Public Bureaucracies: An Organizationa. Analysis 
of Federal Districts Courts, 11 Law & Soc’y Rev. 759 1976-1977, str. 761 
263 Palkovský, A.: Soudcovský minitým – univerzální lék na všechny neduhy?, in: Soudce 
3/2006, str. 3 
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jeho tempu a způsobu práce, druhý nadřízený požaduje hlavně 

výkonnost a flexibilitu, aby bylo možné tzv. nasadit takového 

zaměstnance tam, kde to vedení soudu zrovna potřebuje. Tak se může 

snadno stát, že zapisovatelka, s níž je soudce maximálně spokojený, 

není schopná dostát svým povinnostem (hlavně co se výkonu týče) 

z hlediska vedení soudu, což však v extrémním případě může vést až 

k jejímu propuštění, neboť soudce rozhodně není tím, kdo by mohl 

rozhodovat o personálních otázkách soudu (v nejlepším případě je 

s ním takový postup pouze konzultován).  

Stejně tak má soudce málokdy možnost vyjádřit se k nově 

přijímaným pracovníkům, byť by měli pracovat pro něj. Pro 

podřízeného není možné být stejně loajální ke dvěma nadřízeným 

najednou (maticový model řízení organizace, viz blíže v oddíle 

věnovanému pojetí organizace). Pokud by minitým fungoval tak, jak je 

podáváno, mohlo by to uvedenou dvojkolejnost odstranit a práci 

skutečně zefektivnit.  

Podstatou práce v minitýmu je totiž práce ve skupině, která 

vyžaduje již dosti úzkou míru spolupráce mezi členy skupiny a také 

součinnost. Ta však může mít za následek jednak zvýšení, jednak ale   

i snížení výkonnosti celé skupiny – v tomto případě záleží hodně na 

individuálních okolnostech. Přítomnost ostatních členů skupiny totiž 

může na jedince vytvářet tlak, a dochází tak ke vzniku rušivých vlivů     

a rozptýlení pozornosti či znepokojení kvůli ohodnocení. Efektivní je 

např. práce ve skupině pouze tehdy, jestliže je možné práci rozčlenit na 

komponenty – pokud ne, pracuje skupina tempem svého 

nejpomalejšího člena. Stejně tak je nutné sledovat i míru a kvalitu 



 123 

komunikace ve skupině – dokonce i příliš dobrá komunikace efektivitě 

škodí.264

Kromě toho je vyšší efektivita skupiny možná až ve zralé, 

sehrané skupině, přičemž cesta ke zralosti skupiny je složitá a prochází 

mnoha stádii, včetně těch konfliktních, a v rané fázi je efektivita 

naopak spíše nižší.

 

265

Dalšími aspekty, které efektivitu skupiny mohou snižovat, je 

sociální lenost, která vychází z toho, že existuje jisté spoléhání se na 

úsilí druhých, snížená motivace vzhledem k tomu, že skupina má za 

své úsilí jednotnou odměnu, a také z možnosti zhoršené koordinace 

jednotlivého úsilí. Kromě sociální lenosti se může ve skupině objevit    

i tzv. skupmysl, kdy kvůli vysoké ovlivnitelnosti a snaze o docílení 

souladu mohou být přijímána špatná rozhodnutí, ke kterým by 

jednotlivec nemohl nikdy dojít.

 Při fluktuaci středního administrativního aparátu 

a zapisovatelek, obzvlášť např. na pražských soudech, je otázkou, zda 

minitým může do požadované zralosti vůbec dospět. 

266

Vnitřní změna justice by mohla probíhat i pomocí metody CAF 

(common assessment framework – společný hodnotící rámec), která je 

založena na sbírání informací uvnitř organizace.  Za pomoci takto 

zjištěných informací dochází ke změně ve směru vyšší produktivity, 

popř. menší chybovosti organizace.

 

267

                                                 
264 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 66 - 67 

 Ke sběru takových dat však 

dosud nedochází, organizaci jednotlivých soudů se věnují pouze jejich 

předsedové a jednotný směr změny v organizaci práce na soudech  

zatím neexistuje a není ani proklamován jako reformní snaha. 

265 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str.153-
154 
266 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání,str. 157-
158 
267 Radkova,M.: CAF v justici in: Soudce 10/2009, str. 10 - 11 
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Komunikace je v justici bohužel na nízkém stupni rozvoje, stále 

převládá direktivní řízení, v němž směřují informace pouze shora dolů, 

dávno zavedenými informačními kanály. Tento stav je však 

neuspokojivý, neboť je pravdou, že organizace, které dokáží pracovat 

rychle s velkým množstvím informací získaných z různých zdrojů, 

jsou mnohem perspektivnější a efektivnější. Informace, které jsou 

soudcům poskytovány (např. o reformě) a které jsou směřovány 

z vedení, a to ještě z vedení, které de facto stojí mimo vlastní 

organizaci (tedy ministerstvo), mohou trpět a také trpí nejrůznějšími 

šumy.  Tak dochází často k jejich nepochopení. Obrana, kterou je 

v těchto případech zpětná vazba, která by na úrovni významu zajistila, 

že příjemce informace (tedy soudce) skutečně informaci pochopil, 

však v justici neexistuje.268

Jednou ze slabin systému byla dlouhá léta dědická agenda. 

Jedinou novelou civilního řízení došlo k vyřešení letitého nepoměru, 

kdy rozhodnutí v dědických věcech vydával soud, ale řízení vedl notář. 

Aniž by o této věci proběhla bouřlivá veřejná diskuse (jako např. 

v případě soudních exekutorů), notář nyní podepisuje svá rozhodnutí 

sám, čímž na běžných okresních soudech dochází k ušetření nejméně 

dvou celých pracovních míst. Tato změna nebyla vnímána jako změna 

organizační, spíše se jednalo o kompetence notářů a zcela logické 

odstranění dvojkolejnosti rozhodování, které existovalo řadu let, aniž 

by někdo na zřejmou nesmyslnost takového postupu poukázal. 

 

Organizace práce v jakémkoliv pracovním kolektivu musí být 

vnímána jako celek – není možné reformovat organizaci jednoho 

segmentu (soudci) bez ohledu na ostatní části kolektivu (vedoucí 

kanceláří, zapisovatelky). Pokud není řádně sladěna práce všech 

                                                 
268 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 231 
- 235 



 125 

zaměstnanců tak, aby jednotlivé kroky do sebe zapadaly, není možné 

zvýšit efektivitu práce ani odstranit pozůstatky staré a nyní již 

neomluvitelné praxe.269

Ačkoliv je kariérní justice orientována na kolektivní 

odpovědnost, jak bylo uvedeno výše, rozhodnutí soudce stále zůstává 

věcí vysoce individuální, neboť drtivá většina věcí je na soudech 

prvního stupně rozhodována samosoudcem či jediným vyšším 

soudním úředníkem nebo asistentem. Odpovědnost za jednotlivé 

rozhodnutí je tak zcela na tom, kdo rozhodnutí vydává, ale                    

i odpovědnost za chod vlastního senátu je vztahována výlučně k soudci 

nebo úředníkovi. Práce ostatních takřka není vidět, ačkoliv může mít 

velký vliv na celkovou efektivitu práce. Kolektivní odpovědnost, která 

by byla vztažena i například na zapisovatelky soudního oddělení, je 

však výjimkou, což vede na druhé straně k tomu, že tento personál 

nepovažuje svou práci za natolik důležitou, aby bylo nutné věnovat jí 

větší pozornost. Tlak, který je vyvíjen na soudce, aby byli schopni 

rozhodovat stále více věcí, pak zprostředkovávají soudci směrem dolů, 

aniž by však byl stanoven nějaký obecnější koncept, do něhož by byl 

zahrnut a jímž by byl motivován i ostatní personál soudů. Soudní 

oddělení je tedy jen málokdy vnímáno jako skutečný kolektiv, který se 

podílí na výsledku.

 

270

 

 

III.1.2.2. Doručování 
 

Doručování soudních písemností je předmětem častých stesků 

snad všech pracovníků justice a také je poměrně často v o.s.ř. 

                                                 
269 Rosinski, P.: Koučování v multikulturním prostředí, Management press, Praha 2009,    
1. vydání, strana 12-13 
270 Srov. Rosinski, P.: Koučování v multikulturním prostředí, Management press, Praha 
2009, 1. vydání, str. 130 - 132 
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novelizováno, ovšem ne vždy ku prospěchu věci. Tím, co by výrazně 

zrychlilo celý (civilní) proces, by byla vyšší míra odpovědnosti 

každého potenciálního účastníka za evidenční adresu svého pobytu. 

Náhradní doručování, tedy uložení písemnosti ať už u soudu nebo         

u doručujícího orgánu, je poměrně složité a u některých častých            

a vícenásobných účastníků téměř nemožné. Hledání takového 

chronického černého pasažéra, který má trvalý pobyt u rodičů na 

venkově, je pak zdlouhavé a v kontextu zcela bagatelního sporu           

i např. o několik set korun velice neefektivní. Po několikatýdenním 

prověřování všech možných adres nakonec soud ustanoví (obvykle již 

poněkolikáté) opatrovníka a s ním celé nalézací řízení skončí. Po 

krátké době vše znovu začíná na oddělení exekučním.  

Novela o.s.ř. č. 7/2009 Sb. již nakročila žádoucím směrem          

a umožnila doručování fikcí na evidenční adresu, a to i v případech, 

kdy se na ní účastník nezdržuje. Tato novela rovněž posunula civilní 

řízení směrem k elektronizaci (např. doručování do datových 

schránek).  

Jedná se ovšem o novelu, která také změnila charakter celého 

civilního řízení v tom smyslu, že přináší příklon k větší koncentraci      

a značně omezuje možnosti podávat během řízení stále nové a nové 

návrhy na doplnění dokazování – ovšem pouze v případě, že je soudce 

schopen a ochoten všech nově zavedených institutů využít (přípravné 

jednání, řádné poučení stran). Jak je však v denním životě justice 

běžné, rozsáhlá diskuse se vede víceméně pouze o doručování              

a technických záležitostech – jak má vypadat doručenka, jak vyvěsit 

písemnost na úřední desku (která někde ani není chráněna sklem           

a umožňuje tedy komukoliv písemnost sejmout, ať už se jedná              

o adresáta nebo úplně cizí osobu), popř. zda je možné používat i jinou 
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doručenku, než tu, kterou soud obdrží v tiskárně a která má na sobě 

přesně barevně vyvedený zelený pruh. 

Datové schránky jsou elektronickou obdobou doručovací adresy 

pro účastníka řízení – elektronické doručování je však technicky velice 

náročné. Ne každý účastník zasílá svá podání elektronicky, soud má 

však povinnost v případě zřízené datové schránky vše do elektronické 

podoby převést a následně rozeslat. Stejně jako v případě 

elektronického platebního rozkazu, o němž bude pojednáno 

v následujícím oddíle, však dochází k tomu, že místo zrychlení, 

zlevnění a celkového zefektivnění nastupuje alespoň zpočátku situace 

opačná. Nedostatečné technické vybavení soudů reálně neumožňuje na 

okresních soudech vše rychle konvertovat a rozeslat – obvykle na 

jednom jediném skeneru. Stejně tak doručování více písemností 

vychází dráž v elektronické podobě, neboť v podobě listinné lze 

doručit několik písemností v jediné obálce, což do datové schránky 

není možné. Celá pomalu se přizpůsobující organizace se dostává 

někdy do neřešitelných situací, když se snaží vyhovět zákonu, který jí 

má činnost usnadnit, a toto vyhovění je nutné realizovat za všech 

okolností – i tehdy, když to znamená značné zadrhnutí celého systému. 

 

III.1.2.3. e-justice 
 

Elektronizace začala pronikat na úřady v celé Evropě hlavně 

v letech devadesátých (ačkoliv ji lze vystopovat i v osmdesátých 

letech, např. ve Finsku271

                                                 
271 Teslík, V.: eJustice, diplomová práce, www stránky Masarykovy univerzity v Brně, str. 
30, http://is.muni.cz/th/134855/pravf_m/Diplomova_prace_final.pdf 

). Nejběžnějším  využitím elektronizace 

v justici je práce s textovými editory, dále pak možnost získávat 

elektronicky odborné poznatky (ASPI, internetové stránky vyšších 
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soudů, elektronické databáze judikatury, data na CD atd.) a vedení 

elektronických rejstříků a databází. Soudy také mají možnost podávat 

informace veřejnosti na svých vlastních webových stránkách – obecné 

informace např. o úředních hodinách, dále informace o soudních 

jednáních, zveřejňování rozhodnutí, právní informace, statistiku atd. 

V některých zemích je přes soudy zajištěn i elektronický přístup do 

veřejných registrů (v ČR obchodní rejstřík, v Rakousku obdoba 

katastru nemovitostí). Velká míra elektronizace byla dosažena 

v Turecku, kde existuje např. možnost sledování trestních kauz on-line 

nebo placení soudních poplatků rovněž on-line.272

Dalším způsobem využití elektronizace je v evropském měřítku 

vznik portálů evropské e-justice pro členské státy, které umožňují 

např. komunikaci mezi soudy nebo vytvoření Evropského 

insolvenčního rejstříku.  

 

Velmi vysokou míru vybavenosti počítačovými technologiemi 

vykazují např. Rakousko, Maďarsko, Turecko, Švýcarsko, Malta. 

Česká republika s Německem, Francií, Švédskem nebo Slovenskem 

mají tuto míru rovněž vysokou, velmi nízká je pak např. v Moldávii, 

Ukrajině nebo na Kypru.273

Cílem, ke kterému by elektronizace rovněž měla vést, je 

vytvoření elektronického spisu, kdy veškeré informace, které jsou na 

soudě shromážděny (ať už od účastníků, nebo jiných osob) existují 

pouze v elektronické podobě. Takový elektronický spis by zjednodušil 

 

                                                 
272 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 85 - 86 
273European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, Edition 
2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 2008, 
Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 88 - 89  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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předávání informací, zlevnil by celý soudní systém, který by přestal 

potřebovat papíry a tiskárny, a také by celý soudní proces zrychlil.274

 

 

III.1.2.3.1. Elektronický platební rozkaz 
 

Jedním z proklamovaných reformních kroků české justice, které 

mají vést hlavně ke zjednodušení a zrychlení jednoduchých civilních 

sporů, je vznik elektronického platebního rozkazu. Jedná se o naprosto 

klasický příklad neshody záměru se skutečností, možno dokonce říci, 

že se v tomto institutu naplno projevují nezamýšlené důsledky jednání. 

Záměrem bylo vytvořit systém, kde do předem připravené 

elektronické tabulky účastník nebo jeho zástupce vyplní požadované 

údaje, připojí v elektronické podobě přílohy a systém sám vygeneruje 

rozhodnutí, které vyšší soudní úředník pouze krátce zkontroluje            

a podepíše. Soudní poplatek u takto zjednodušeného řízení se snížil na 

polovinu (Česká republika je státem s velmi nízkým podílem 

financování justice ze soudních poplatků – pouze 1% financí v justici 

je tvořeno příjmy ze soudních poplatků 275

Cílem, s nímž byl elektronický platební rozkaz zaveden, bylo 

snížení zátěže soudů a zrychlení řízení v případě nesporných 

). 

                                                 
274 Shodně např. Teslík, V.: eJustice, diplomová práce, www stránky Masarykovy 
univerzity v Brně, str.8, http://is.muni.cz/th/134855/pravf_m/Diplomova_prace_final.pdf 
275 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 58 – 59; 
nejvíce peněž na vybraných poplatcích vykazuje Rakousko, což je však dáno i tím, že 
tamní soudy spravují i katastr nemovitostí. Na Slovensku však tvoří vybrané poplatky 
34,1% všech financí. Méně než v ČR pak vybere na financování justice od účastníků 
Švédsko – 0,8%. V některých zemích se poplatky neplatí vůbec – Francie, 
Španělsko,Lucembursko, Monaku, černá Hora). 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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pohledávek. Novela zavádějící elektronický platební rozkaz měla 

odbřemenit soudy.276

Skutečnost je však taková, že zástupce účastníka vyplní 

elektronický formulář (kde uvede naprosté minimum údajů, tedy např. 

skutková a právní tvrzení v jediné, smysl nedávající větě), naskenuje 

fakturu a plnou moc, na účet složí minimální poplatek a vyúčtuje si 

plně náklady řízení. Na soudě se vše vytiskne a předá vyššímu 

soudnímu úředníkovi. Formulář je natolik nepřehledný, že tento 

pracovník stráví o 50% víc času kontrolou takové žaloby. 

Vygenerovaný elektronický platební rozkaz závisí na tom, co kdo kam 

ve formuláři vyplní, takže i ten je asi v polovině případů nepoužitelný 

a musí být opraven, což zabere úředníkovi stejný čas, jako kdyby 

vyplnil svůj vzor na normální platební rozkaz.  

 

Nadto vznikají soudu vyšší náklady  tím, že tiskne všechny 

přílohy a podání sám – plně elektronický spis je hudbou budoucnosti, 

nehledě na to, že v elektronické podobě se složitější podání a přílohy 

velmi špatně kontrolují. Ve výsledku je s elektronickým platebním 

rozkazem spojeno mnohem více práce a nákladů než s normálním 

platebním rozkazem nebo jednoduchým rozsudkem.  

Celý institut je velmi přínosný pro účastníky a jejich zástupce 

(pro ně je vše levnější a rychlejší) a velmi zatěžující pro soud. 

K zefektivnění justice zatím rozhodně nevede. Je možné, že se jedná    

o počáteční stádium, po jehož překonání se vše upraví, je však také 

možné, že obrovské množství elektronických dat bude působit stále 

stejné potíže – servery jsou příliš zatíženy, nestačí jim současné 

počítačové vybavení, po inovaci počítačů pak následuje další zvětšení 

objemu dat a vše se pohybuje stále v jednom kruhu. Kromě toho je pro 
                                                 

276 Teslík, V.: eJustice, diplomová práce, www stránky Masarykovy univerzity v Brně, str. 
19, http://is.muni.cz/th/134855/pravf_m/Diplomova_prace_final.pdf 
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efektivní fungování elektronických systémů třeba nemalých finančních 

prostředků, ať už investovaných jednorázově, tak i následně nutných 

pro udržení nastavené úrovně.277

Každá změna v organizaci prochází různými stádii u těch, kdo 

v organizaci pracují – začíná odmítnutím nového, následuje obrana 

proti zavedení změny, postupné přizpůsobení se změněným poměrům, 

skutečná adaptace a osvojení.

 

278

V souvislosti se stoupajícím počtem bagatelních případů 

(typicky nezaplacené jízdné v dopravních prostředcích) vzniká pro 

soudy první instance i další problém – žalobci, kteří se domáhají 

zaplacení těchto dluhů, jsou společnosti, na něž byly pohledávky ve 

skutečně masivních počtech postoupeny. Tyto společnosti pak zašlou 

na soud smlouvu o postoupení pohledávky včetně seznamu 

postoupených pohledávek obvykle na CD či DVD a taková smlouva se 

zapíše do správního deníku, aby nemusela být dodávána ke každé 

žalobě. Zjistit v elektronické podobě smlouvy o šesti stech stranách, 

zda byla žalovaná pohledávka skutečně postoupena, je objektivně 

nemožné a s ohledem na charakter sporu (obvykle do 1.000,--Kč)         

i krajně nehospodárné. Žalobce tak svou povinnost doložit 

srozumitelně a přehledně svůj nárok přesouvá na bedra soudu              

 I když však dojde časem k osvojení 

postupů elektronického platebního rozkazu, není to znakem toho, že se 

jednalo o změnu prospěšnou. V současné době se jedná spíše o nucené 

přizpůsobení se změně a hledání způsobů, jak minimalizovat negativní 

dopady tohoto institutu. 

                                                 
277 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp - země, které 
investují nejvyšší prostředky do IT technologií jsou v rámci Evropy jak ty boj´hatší – 
Nizozemí, Rakousko, tak i ty méně rozvinuté – Irsko, Rumunsko – str. 47 
278 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, str. 200 - 201 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp�
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a soudce, který buď ztratí několik hodin času dohledáváním jediného 

jména v seznamu pohledávek, nebo prostě tvrzení žalobce 

nepřezkoumává. Což však jistě není jevem příliš pozitivním. 

Technika, která má pomáhat ve zefektivňování, tak vytváří stále 

nové a nové problémy, které je nutno řešit. (E.Fromm - „Nejsme pány 

techniky, ale jejími otroky – a technika, původně tvůrčí element, nám 

ukazuje svou druhou tvář jako bohyně destrukce…“279

 

 ) 

III.1.2.3.2. Elektronické rejstříky 
 

Elektronický platební rozkaz a doručování do datových schránek 

jsou v České republice hlavními prvky postupně zaváděné e-justice – 

tedy elektronizace justice, jejíž počátky lze vysledovat do roku 

2005.280

Je pravdou, že odpadlo mnoho úkonů, které justici zpomalovaly. 

Je však také pravdou, že technika přinesla mnoho úkonů, které dříve 

neexistovaly. Elektronické vedení rejstříků nabývá stále mohutnějších 

 Ve věku počítačů, internetu a jiných vyspělých technologií je 

skutečně na místě promítnout technologický pokrok i do fungování 

justice, tak jak to bylo vymezeno v úvodu tohoto oddílu. Jak však již 

bylo uvedeno výše, nelze vnímat elektronizaci jako cíl sám o sobě – 

elektronizace by měla přinést vyšší efektivitu v soudním rozhodování, 

neboť to je skutečný cíl, který by měl být sledován. Elektronizace by 

měla umožnit zvládání vyššího počtu případů s menším úsilím, neboť 

s mechanickou úřednickou prací má úředníkovi, zapisovatelce či 

soudci pomoci program, který opakující se jednoduché úkony sám 

zvládne. 

                                                 
279 Janoušek, I.: Gnozeologie komunikací, Karolinum, Praha 2001, 1. vydání,  str. 57 
280 Teslík, V.: eJustice, diplomová práce, www stránky Masarykovy univerzity v Brně, str. 
15, http://is.muni.cz/th/134855/pravf_m/Diplomova_prace_final.pdf 
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rozměrů – do rejstříků (do ISASU u okresních soudů) je nutné zadávat 

stále více údajů, které se následně sice mají samy stahovat do 

vytvářených dokumentů, ale i tak je nutné je neustále kontrolovat. 

Pracovník pověřený zadáváním dat musí být velmi pozorný, aby 

neudělal chybu – i banální překlep může způsobit nepříjemné 

důsledky. Jedna osoba existuje v systému několikrát a není proto 

jednoduše možné ji lustrovat; chybně zadané datum právní moci 

způsobuje dalekosáhlé důsledky pro účastníky i soud. 

Každý měsíc také dochází v rejstříku ke změnám. Tzv. 

distribuce změn vždy na několik hodin vyřadí celý rejstřík a tím i celý 

soud z provozu. Po distribuci pak následuje několik dní adaptace na 

změny, popř. detekce chyb v distribuci, které vyžadují centrální 

opravu. Příští měsíc se vždy celá procedura opakuje. 

 Elektronické rejstříky však nejsou pro všechny úrovně soudů 

shodné, každý stupeň soudní soustavy má svůj vlastní elektronický 

rejstřík281

 

 a tyto rejstříky mezi jednotlivými soudy nejsou automaticky 

propojeny. Např. zasílání krajskosoudních rozhodnutí v elektronické 

podobě, kterou je možné vložit do systému okresního soudu a dohledat 

tedy v částečném elektronickém spise, je možné až od roku 2010. 

III.1.2.3.3. Paradoxní zvyšování administrativního zatížení soudců 
 

Dalším nezamýšleným fenoménem elektronizace je pozvolný 

přesun administrativní práce ze zapisovatelky na soudce nebo střední 

administrativní personál. Ačkoliv existuje snaha referenty (tedy ty, kdo 

rozhodují) od administrativních úkonů odbřemenit, vzniká současně 

                                                 
281 Teslík, V.: eJustice, diplomová práce, www stránky Masarykovy univerzity v Brně, str. 
18, http://is.muni.cz/th/134855/pravf_m/Diplomova_prace_final.pdf 
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jakýsi protiproud, který referenty naopak stále více zatěžuje. Jedná se 

hlavně o mladší a technicky zdatnější referenty, kteří mají zájem na 

tom, aby jejich úsek rychle a efektivně fungoval. Vzhledem k tomu, že 

mají jen velmi omezenou možnost působit na jednotlivé zapisovatelky 

(které jim nejsou nijak přímo podřízeny, a bez existence minitýmů 

neexistuje ani stabilně přidělená zapisovatelka pro referenta), je 

rychlejší, aby si referent obstaral některé úkony sám. Referent je 

označením toho, kdo vyhotovuje referát, tedy pokyn administrativě, co 

má udělat.  

V době, kdy bylo časově náročné vyřizovat např. vyhotovení 

usnesení nebo přípisu (když tyto listiny byly vyhotovovány na 

mechanickém psacím stroji s použitím průpisů), bylo pochopitelné, že 

se takovým úkonem nemůže zabývat ten, kdo ve věci rozhoduje. 

Systém práce na soudě však zůstal po mnoho desetiletí nezměněn, bez 

ohledu na zjednodušení písařské práce a bez ohledu na schopnost 

většiny referentů jednodušší elektronické dokumenty samostatně 

tvořit. Paradoxně tak elektronizace justice zatěžuje stále více soudce     

a vyšší soudní úředníky, kteří si částečně dobrovolně na sebe přibírají 

další úkony. 

Typicky se jedná o lustraci v centrální evidenci obyvatel, 

katastru nemovitostí, centrální evidenci vězňů. Běžný, ale zdlouhavý 

postup je ten, že referent napíše referát s pokynem a odnese spis do 

kanceláře. Tam jej vedoucí přidělí zapisovatelce, která pokyn provede 

a spis opět předá vedoucí, která jej přidělí referentovi (vše při tom 

zapisuje do rejstříku). Ten si spis odnese do své kanceláře, čímž je celý 

úkon završen. Pro referenta je tento postup v okamžité chvíli rychlejší, 

pro postup ve věci je ovšem mnohem zdlouhavější. Jestliže si totiž 

referent vše lustruje sám (což bez problémů může přímo ze své 

kanceláře), trvá celý úkon mnohem kratší dobu (o několik dnů kratší),  
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podíl jeho vlastního času je však vyšší (o několik minut) a kromě toho 

odpadne podíl práce zapisovatelky a vedoucí. I několik minut na 

každém podobném úkonu (kterých může být několik desítek denně) 

však ve svém souhrnu generuje hodiny práce v každém měsíci, kdy se 

soudce stává dobře placenou zapisovatelkou. 

Dalším příkladem je vyhotovování definitivní verze dokumentu. 

I tady hraje roli okamžitá úspora času – pokud referent napíše 

rozhodnutí bez hlavičky a bez vložení do ISASU, je to pro něj o něco 

rychlejší, musí však následně vyhotovení zkontrolovat a podepsat, 

zapisovatelka se pak podílí na skutečném vyhotovení, které ve své 

definitivní podobě opustí soud o několik dnů později. V některých 

případech také referenti (obvykle ti starší) používají vyplnění 

předtištěného vzoru rukou, popř. diktování do diktafonu. 

Zapisovatelka vše znovu přepíše a vloží do rejstříku, což trvá několik 

dnů. Pokud referent pracuje s ISASEM a vše napíše a vloží, trvá mu to 

déle, ale celkový proces se o hodně zkrátí za cenu toho, že opět 

dochází k přesunu vyloženě písařské práce na referenta, protože 

zapisovatelka již dokument pouze vytiskne, orazítkuje a připraví 

obálku. 

Tyto postupy není možné v rámci současného fungování 

systému soudních kanceláří změnit. Řešením by mohly být skutečně 

fungující minitýmy, kde by pokyny soudce byly okamžitě předány 

asistentovi či zapisovatelce, bez několikadenní prodlevy v kanceláři, 

s možnou okamžitou korekcí chybně provedeného pokynu, bez 

nekonečné pouti spisu po chodbách a kancelářích. Takový minitým by 

však musel být propojen i prostorově – jak je to koneckonců běžné 

v dobře vedených soukromých podnicích, kde vedoucí úkoluje 

asistenta sedícího ve vedlejší kanceláři. Na běžném okresním soudě 

sedí asistent v jiném patře než soudce a soudní kancelář je od obou 
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hodně prostorově vzdálená, oddělená uzamčenými dveřmi. I když se 

jedná o zcela technickou a zdánlivě banální věc, i představa přerušení 

práce a cesty přes půl soudu kvůli vyřešení nějaké drobnosti může 

způsobit několikadenní průtah. 

 

III.1.3. Posuzování fungování justice 
 

Fungování soudnictví jako celku začíná být posuzováno 

nejednou z hlediska ekonomického, tedy tak, že by mělo fungovat jako 

např. výrobní organizace. Tímto způsobem je pak měřena efektivita 

celého systému a z těchto pozic také často vychází kritika, a to obvykle 

z řad ekonomů (v ČR např. Ondřej Knot 282). Tento trend neexistuje 

pouze v soudnictví, ale např. i ve školství, kultuře, zdravotnictví apod. 

a je důsledkem kolonizace těchto sektorů tržním imperativem v rámci 

tzv. druhé vlny modernizace.283 Je však otázkou, zda je možné tímto 

způsobem vůbec soudnictví posuzovat a zda lze tomuto tlaku podléhat. 

Objevují se dokonce  i teorie o tom, že na ochranu práva a bezpečnosti 

je nutno vytvořit soukromé firmy, které by fungovaly na tržním 

principu, a cena poskytování těchto služeb by se tímto způsobem 

výrazně snížila díky konkurenci.284

Hodnocení organizace, tedy i soudnictví, lze provádět z mnoha 

různých hledisek – záleží vždy na hodnotové stupnici hodnotitele. Je 

také nutné stanovit kritéria efektivnosti, která však pro potřeby 

hodnocení soudnictví nelze zcela převzít z ryze obchodních 

 

                                                 
282 Bažantová, I., Loužek, M.: Potřebuje české soudnictví reformu? – sborník textů, 
Centrum pro ekonomiku a politiku č. 34/2004, Praha, I. Vydání, příspěvek O.Knota 
Ekonomicko-právní analýza soudnictví, str. 47 - 68 
283 Keller, J.: Teorie modernizace, Sociologické nakladatelství, Praha 2007, str. 99 
284 Keller, J.: Teorie modernizace, Sociologické nakladatelství, Praha 2007, str. 115 
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společností (finanční stabilita, investiční potenciál apod.)285

Tlaky na reformu justice ze strany moci výkonné jsou 

doprovázeny tendencí soudnictví vymezovat se právě vůči exekutivě 

(viz nálezy Ústavního soudu ohledně sesazování soudních 

funkcionářů, žaloby a ústavní stížnosti justičních čekatelů proti 

prezidentovi, boj o třináctý soudcovský plat atd.). V době, kdy česká 

justice rozhodně není plně stabilizovaná, lze tyto tendence přirovnat      

k vyvolávání konfliktních postojů směrem ven z justice, neboť konflikt 

s cizími skupinami zvyšuje míru solidarity v rámci skupiny vlastní,     

a to i ve formální organizaci, jakou soudnictví bezesporu je.

. Naopak je 

třeba stanovit kritéria specifická a také jasná – což se však ani v rámci 

reformy v českém soudnictví dosud nestalo. 

286

Smysluplná diskuse o účelech soudní reformy a o obsahu 

reformních kroků musí vycházet z předpokladu ztotožnění se se 

základními konstitutivními hodnotami a principy ústavního systému 

svobody, demokracie a právního státu.

 V tomto 

kontextu však asi nelze hovořit přímo o vyvolávání konfliktů, jako spíš 

o využití konfliktů vyvolaných druhou (exekutivní) stranou. 

287

V České republice, na rozdíl od některých jiných evropských 

států (Polsko, Německo, Bulharsko, Maďarsko), nejsou vytvořeny 

standardy kvality, podle kterých by byla justice poměřována. Kvalita 

má být zajištěna pouze instituty obsaženými v právu (např. opravné 

prostředky). Nejkomplexnější systém kontroly kvality naopak existuje 

v Nizozemí, kde se uplatňují např. soudní průzkumy, soudcovské peer-

review nebo  periodické zjišťování kvality justice na národní úrovni.  

 

                                                 
285 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, str. 194 - 195 
286 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 84 
287 Šimíček, V. (ed): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro 
změnu?, Masarykova univerzita, Brno, 2007, 1. vydání, příspěvek Pavla Holländera – 
Fantom justiční reformy a původní intence české procesualistiky, str. 154 
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Česká republika však z evropského hlediska nedisponuje ani 

systémovým měřením či měřítkem nedodělků na soudech.288

Každý soud má neustále přehled o tom, kolik nevyřízených věcí 

v určitém okamžiku existuje, jak jsou staré, zda v nich již bylo 

rozhodnuto a zda bylo rozhodnutí odvolacím soudem zrušeno apod.     

I každý jednotlivý soudce nebo úředník je schopen v elektronickém 

rejstříku během několika minut zjistit, kolik za určité období vyřídil 

věcí, kolik mu jich v témže období napadlo, kde právě spisy jsou, zda 

je rozhodnutí již v právní moci nebo který je jeho nejstarší případ.  

 Není 

ovšem pravdou, že by se kvalita práce na soudech nějakým způsobem 

v rámci justice vůbec nesledovala. Jak již bylo uvedeno výše, existuje 

vnitřní složitý systém indexů a ukazatelů, podle kterého je možné 

poměrně jednoznačně určit, jakým způsobem se jednotlivý soud, 

soudní oddělení i jednotlivec podílí na chodu justice. Sleduje se počet 

napadlých věcí, počet vyřízených věcí, pravomocně skončených věcí, 

sleduje se i délka řízení, způsob vyřízení atd.  

Každý měsíc, čtvrtletí a rok zjišťují soudy stav svých agend 

v porovnání s ostatními soudy v kraji a v celé republice. Je možné 

zjistit, který soud byl v daném období nejefektivnější pro každou 

jednotlivou agendu i pro soud jako celek. Tyto přehledy působí 

většinou dost motivačně, neboť každý soudce je posuzován i podle své 

příslušnosti k soudu, takže je snahou většiny soudců, aby byly 

výsledky  jejich soudu co nejlepší. Stinnou stránkou tohoto posuzování 

je přílišné zaměření na „papírový“ výkon  a snahy  zorientovat se 

v systému, kterým jsou takové tabulky tvořeny, a využít toho (zmíněno 

výše). 
                                                 

288 European Commission for the Efficiency of Justice: European Judicial Systems, 
Edition 2008 (data 2006):Efficiency and quality of justice, Council of Europe, September 
2008, Printed in Belgium, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_EN.asp, str. 93 - 94 
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III.2. Soudnictví jako formální organizace 
 

III.2.1. Obecně 
 

Soudnictví v zemích kontinentální Evropy, a tedy i v České 

republice, tak, jak bylo popsáno v předchozí části práce, se od období 

absolutismu stává formální organizací s postupnou byrokratizací, kdy 

nastupuje soudce jako úředník. Formální organizace představují podle 

sociologů umělý prostředek koordinace aktivit většího počtu lidí za 

určitým cílem.289 Soudnictví je organizací srovnatelnou z tohoto 

hlediska s veřejnou správou, samosprávou, církvemi, armádou, 

školstvím atd., ačkoliv má nepochybně i své specifické rysy, které je 

od jiných formálních organizací odlišují. Tento jev není omezen pouze 

na soudnictví v kontinentální Evropě. Stesky na zvyšující se 

byrokratizaci a postupující institucionalizaci, která v tomto smyslu 

přibližuje soudní moc legislativě a exekutivě, existují již delší dobu 

např. i v USA.290

Přesto existují některé rozdíly mezi jednoznačně 

byrokratickými institucemi a soudy na straně druhé.

 

291

                                                 
289 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 11 

 Soudy si 

zachovávají jako jednotlivé celky určitou samostatnost na centru 

z hlediska svého řízení, naopak jsou však zcela závislé na ministerstvu 

spravedlnosti, resp. moci výkonné ohledně svého rozpočtu (alespoň 

v ČR ano). Také vzájemné propojení jednotlivých článků soudní 

soustavy je  velmi slabé, není možné vnímat „nadřízený soud“ jako 

skutečně nadřízený ve smyslu organizačním. Krajské soudy nijak 

290 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 879 
291 Srov. Heydebrand, W., V.: The Context of Public Bureaucracies: An Organizationa. 
Analysis of Federal Districts Courts, 11 Law & Soc’y Rev. 759 1976-1977, str. 765-770 
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neřídí okresní soudy, předseda krajského soudu je pouze jedním ze 

soudních funkcionářů, který má přesně stanovený obor působnosti        

i vůči soudcům okresních soudů v obvodu krajského soudu (viz 

předchozí část, správa justice). 

Již Max Weber definoval znaky moderní byrokracie – neboli 

nepřetržité vyřizování záležitostí na základě více či méně pevných 

vyčerpávajících pravidel abstraktního charakteru; pevně stanovené 

kompetence členů byrokratického aparátu; existence principu úřední 

hierarchie; odborné vyškolení úředníků ke zvládnutí pravidel; fixace 

úředního jednání písemnou formou; oddělení soukromé majetkové 

sféry úředníků od spravovaných hodnot, jejich volného času od úřední 

doby a oddělení bydliště od úřadu.292 Tyto znaky je možné bezezbytku 

nalézt v rozhodování a v činnosti středního administrativního aparátu 

české justice a částečně i v rozhodování soudců.293

Hannah Arendt popsala byrokracii jako stav, v němž se nikdo 

necítí být individuálně odpovědným za výsledky organizace. Dochází 

k rozptýlení odpovědnosti a ke stavu, v němž existují neosobní 

pravidla pro nikoho.

 Přesto se také 

rozhodování vyšších soudních úředníků a asistentů liší od rozhodování 

soudců, v postupech soudců ještě není byrokratické uvažování tak 

silně zakořeněno, jak bude uvedeno dále. Administrativní aparát je 

však byrokracií poměrně silně ohrožen, což má důsledky pro celý 

soudní systém. 

294

                                                 
292 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 27 

 Tato definice vystihuje stav v české justici 

velmi přesně.   

293 Srov.stav v USA dle Fiss, O., M.: The Bureaucratization of the Judiciary, 92 Yale L.J. 
1442 1982-1983, str. 1450 
294 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 871 
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Během dvacátého století začala byrokratizace prostupovat 

většinu veřejného života, a to nejen v zemích kontinentální Evropy.      

I v soudnictví lze proto hovořit o jeho byrokratizaci, aniž by mělo být 

stavěno na roveň veřejné správě, s níž se v obecném jazyce termín 

byrokracie nejvíce spojuje. V sociologii má pojem byrokracie více 

významů, od způsobu organizace veřejné správy až po nemoc 

formálních organizací, způsobující jejich neúčinnost. Pro potřeby této 

práce jsou pod termín byrokratizace zahrnuty dysfunkční vlivy, kdy 

opatření zavedená s cílem zvýšit účinnost organizace navozují stav, 

který tuto činnost tlumí, či přímo odvádí organizaci od stanovených 

cílů.  Byrokracie není produktem záměrného omezování racionality 

formální organizace, ale je paradoxním produktem snah, jejichž cílem 

bylo fungování velkých organizací optimalizovat a učinit je ještě 

racionálnějším.295

Byrokratizací je ovlivněna i legislativa a justice, a to                 

i v zemích common law, jmenovitě v USA, kde nastal odklon od 

soudce jako jednotlivce, a i zde vznikla složitá a komplexní organizace 

justice. Tuto byrokratizaci přinesl ve všech odvětvích státní moci 

samotný charakter moderního života a jeho potřeby.

  

296 Justice se však 

poněkud odlišuje od jiných organizací tím, že veřejností je očekávána 

vysoká kvalita jejího rozhodování a byrokratizace tak není v justici 

jednoduše akceptována.297

 

 

 

                                                 
295 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 13 
296 Fiss, O., M.: The Bureaucratization of the Judiciary92 Yale L.J. 1442 1982-1983, str. 
1442,1443 
297 Hoffman, R., B.: The Bureaucratic Spectre: Newest Challenge to The Courts, 66 
Judicature 60 1982-1983, str. 65 
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III.2.2. Byrokratizace soudního sporu 
 

III.2.2.1. Obecně o ritualizaci a byrokratizaci 
 

V soudnictví  lze rituál soudního sporu přirovnat k rituálu mše 

v církvi – postavení soudce se podobá postavení vyššího klerika 

(oděného do „bohoslužebného“ roucha) obklopeného nižšími kleriky, 

z nichž každý hraje svou přesně stanovenou úlohu, podle procesního 

návodu obsaženého v posvátných knihách (vrcholem je zde Zákon). 

Samo soudní jednání pak směřuje k dosažení opětného stavu milosti 

před Bohem – Zákonem.298

 Obecným trendem ve většině soudních systémů je nárůst 

počtu případů, kterými se soudy musejí zabývat. Důvody tohoto 

nárůstu mohou být různé – roste počet účastníků, kteří se chtějí soudit, 

soudy samy rozšiřují své kompetence, když připouštějí stále větší 

množství žalob, a také zákonodárce může kompetence soudů 

rozšiřovat.

 Účastník, který přichází na soud, je 

ovlivněn již při vstupu do jednací síně – existují přesně určená pravidla 

pro to, kde bude sedět strana žalující a kde žalovaná, jakým způsobem 

se mluví k soudu, že je nutno vstávat, pokud projev směřuje k soudu. 

Soudce sedí za stolem, který je umístěn výše než stolky účastníků. Při 

souzení civilních věcí je soudce jediný, kdo je oblečen do specifického 

úboru. 

299

                                                 
298 Šimíček, V. (ed): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro 
změnu?, Masarykova univerzita, Brno, 2007, 1. vydání, příspěvek K. Čermáka – Soudní 
hierarchie – úvahy futurologické, str. 52 

 Zákonodárce však může naopak i zúžit soudní 

kompetenci – v ČR např. vynětí dědických věcí z pravomoci soudů     

a jejich přesun na notáře, postupný přesun rozhodování v soukromých 

exekucích na soudní exekutory atd. 

299Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 896-897  
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Mnoho žalob podaných na soud je podaných předčasně, jedná 

se o nicotné nároky, nebo jsou žalobci vedeni nikoliv snahou chránit 

svá práva, ale  spíš uškodit protistraně. Jen těžko lze těmto žalobám 

bránit tím, že by se obecně omezoval přístup k soudům, neboť to by 

mělo dopad na chudé účastníky, kteří by nemohli vznášet své 

oprávněné nároky u soudu.300

Růst nápadu, tedy počtu souzených případů, s sebou nese 

určitou inflaci soudního rozhodování, snižování kvality rozhodnutí na 

úkor vynucené kvantity,  přílišnou zátěž systému, který je schopen se 

s tím vyrovnat pouze do určité míry, neboť např. počet soudců neroste 

úměrně zvyšujícímu se nápadu, a soud je schopen vyřídit pouze určité 

konečné množství případů  v rámci daného počtu soudců a doby, která 

je pro jednání vyhrazena.

 

301

Jedním ze znaků byrokratizace v justici je určité odosobnění 

celého soudního rozhodování, které přispívá k rychlejšímu vyřizování 

případů. Přímo při jednání a rozhodování je sice přítomen soudce, 

avšak při následném písemném vyhotovení a hlavně podrobnějším 

odůvodňování již mohou hrát významnou roli i jiní členové soudní 

organizace (hlavně na vyšších soudech jsou to asistenti soudců, kteří 

připravují podklady pro podrobné odůvodnění rozsudků a někdy se 

podílejí i na samém vyhotovení takového odůvodnění). Jestliže jedním 

z prvků, které zajišťují legitimitu justice, je kromě nezávislosti také 

osobní odpovědnost za rozhodování ve smyslu, jak je akcentována 

v zemích common law, ale jistě by měla mít své místo                            

i v kontinentální Evropě (viz výše), pak existuje určité nebezpečí, že se 

  

                                                 
300 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 902-903 
301 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 873-877 
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soudcův podpis stane pouhou fikcí, zástěrkou za rozhodnutí, na němž 

se soudce sice výraznou měrou podílel, avšak není jeho jediným 

autorem.  

Jednání před soudem je ústní, ačkoliv to tak mnohdy 

nevypadá. A rozhodnutí by mělo záviset i na skutečném „slyšení“ 

účastníků, což je princip, který může být podobnou praxí oslaben,       

a tím je oslabena i odpovědnost soudce za své rozhodnutí a tím             

i morální prameny jeho moci.302 Nebezpečí byrokratizace vzrůstá 

s tím, když ten, kdo rozhoduje, nemá kontakt s původními prameny 

informací303, což jsou v českém prostředí hlavně soudy vyšších stupňů, 

které přezkoumávají skutkové závěry soudu prvního stupně. Tento 

trend dále kontinuálně zesiluje v souvislosti s neustálým růstem počtu 

souzených případů a tím i s potřebou se s rostoucím nápadem vyrovnat 

tím, že je větší podíl práce přesunován mimo soudce.304

Pokud je však mimo soudce přesouváno i samotné 

rozhodování, nikoliv pouze administrativní a jednoduché úkony, 

přestává být soudce tím, kdo skutečně rozhoduje své případy, jak bylo 

již uvedeno v oddíle o odpovědnosti soudců. Samo jádro soudcovské 

práce se pak přesouvá mimo tyto činitele, kteří odvozují svou 

legitimitu ať už z voleb nebo jmenování, do šedé zóny 

administrativního aparátu – což je přímo živná půda pro zvyšující se 

stupeň byrokratizace.

  

305

                                                 
302 Fiss, O., M.: The Bureaucratization of the Judiciary, 92 Yale L.J. 1442 1982-1983, str. 
1443 

 S tím, jak se zvyšuje kvantita rozhodnutých 

303 Wald, P., M.: Bureaucracy and the Courts, 92 Yale L.J. 1478 1982-1983, str. 1481 
304 Lindquist, S., A.: Bureaucratization and Balkanization: The Origins and Effects of 
Decision-making Norms in the Federal Appelate Courts, 41 U. Rich. L. Rev. 659 2006-
2007, str. 661, popř. Wichern, N., J.: A Court of Clerks, Not of Men,: Serving Justice in 
the Media Age, 49 DePaul L. Rev. 621 1999-2000, str.649  
305 Srov. Wichern, N., J.: A Court of Clerks, Not of Men,: Serving Justice in the Media 
Age, 49 DePaul L. Rev. 621 1999-2000 
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případů, však také klesá kvalita samotného rozhodnutí.306 Soudnictví 

se tak stává institucí postiženou byrokracií a stále více postrádá prvky 

individualismu, decentralizace a nezávislosti, které jsou však 

základními hodnotami samotného soudnictví 307

Dalšími způsoby (kromě přesunování rozhodování ze soudce 

na administrativu), jak se lze vyrovnat s rostoucím nápadem, je např. 

v USA u federálních odvolacích soudů strategie snižování počtu 

ústních slyšení před soudem a snižování počtu případů, které jsou 

rozhodnuty podepsaným a publikovaným rozhodnutím.

 - alespoň v zemích 

common law. V zemích kontinentální Evropy, kde převažuje model 

kariérní justice, pak odpadá prvek individualizace, což však rozhodně 

neznamená, že by tento soudní systém měl nebo mohl rezignovat na 

hodnoty ostatní.  

308 Pokud již je 

rozhodnuto publikovaným rozhodnutím, není vždy pravidlem, že 

odůvodnění píše ten soudce, který případ rozhodl – často je autorem 

odůvodnění právě asistent. Takový soudcův asistent je však obvykle 

schopen napsat odůvodnění tak, že respektuje jednak soudcův názor, 

podle něhož případ rozhodl, jednak i jeho styl psaní. Asistent také 

nemá zcela volnou ruku, nemůže si vymýšlet vlastní argumenty, 

soudce by měl jeho práci vždy zkontrolovat.309

Posun k rozhodování nepublikovaným rozhodnutím je častým 

terčem kritiky, protože má vliv na kvalitu souzení a na možnost 

přezkumu takového rozhodnutí, stejně tak jako na možnost běžného 

  

                                                 
306 Richman, W., M., Reynolds, W., L,: Elitism. Expediency and the New Certiorary: 
Requiem, for the Learned Hand Tradition, 81 Cornell L. Rev. 273 1995-1996, str. 275 
307 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 879-880 
308 Richman, W., M., Reynolds, W., L.: Appelate Justice Bureaucracy and Scholarship, 21 
U. Mich. J.L. Reform 623 1987-1988, str. 623 - 624 
309 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 887-889 
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účastníka takové rozhodnutí následně citovat ve svůj prospěch.310 

Snížená průhlednost takového souzení je pak přirovnávána až 

k soukromému, popř. tajnému soudnictví (soud sám si vybírá, které 

své rozhodnutí bude publikovat a proč), které je fenoménem hlavně 

amerických federálních soudů zhruba od 70.let minulého století, i když 

i soudy ve Velké Británii či Austrálii vykazují tendence se takovému 

postupu přibližovat.311 Soudnictví v zemích common law, kde je 

důležitým pramenem práva právě soudní precedent, se tak přibližuje 

běžným praktikám soudnictví zemí kontinentální Evropy, kde judikáty 

mají úlohu spíše podpůrného pramene. Snižování počtu publikovaných 

rozhodnutí vyvolává snížení důvěry v soudy, zvyšuje 

nepředvídatelnost práva a podrývá doktrínu rule of law. 312

U obvodních soudů v USA pak roste důraz na předsoudní 

stádia sporu, která nabývají větší důležitosti než samotný soudní 

proces, který by ovšem měl být jádrem soudní činnosti. Narůstá však 

také složitost sporů a objem listin, které jsou ve spisech obsaženy. To 

všechno vytváří tlak na vyřízení takových sporů pokud možno mimo 

vlastní proces. Ačkoliv tak stoupá počet případů, které jsou k soudu 

podány, počet uskutečněných procesů na jednoho soudce klesá.

 

313

V českém prostředí lze vysledovat ve vztahu k odvolacím 

soudům snahu snížit nápad např. rozšířením bagatelních případů, 

v nichž nelze podat odvolání do rozsudku soudu prvního stupně          

(v závislosti na předmětu sporu – vzrůst ze 2.000,--Kč na 10.000,--

Kč), u soudů prvního stupně pak možnost neodůvodňovat procesní      

  

                                                 
310 Srov. Richman, W., M., Reynolds, W., L,: Elitism. Expediency and the New 
Certiorary: Requiem, for The Learned Hand Tradition, 81 Cornell L. Rev. 273 1995-1996 
311 Pether, P.: Inequitable Injunctions: The Scandal of Private Judging in the US Courts, 
56 Stan. L. Rev. 1435 2003-2004, str. 1439-1440 
312 Pether, P.: Inequitable Injunctions: The Scandal of Private Judging in the US Courts, 
56 Stan. L. Rev. 1435 2003-2004, str. 1484, 1504 
313 Peterson, T., D.: Restoring Structural Checks on Judicial Power in the Era of 
Managerial Judging, 29 U.C. Davis L. Rev. 41 1995-1996, str. 61-62 
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a jiná jednoduchá rozhodnutí (např. nařízení výkonu rozhodnutí, 

zastavení výkonu rozhodnutí, spojení věcí, rozhodnutí o záměně 

účastníků, přerušení řízení atd.), široká možnost vyřídit věc u soudu 

prvního stupně bez jednání, popř. v rozkazním řízení,  rozšíření 

koncentrace řízení. 

 

III.2.2.2. Rozsudky bez jednání a fikce doručení 
 

Možnost vydat rozsudek v civilních věcech bez předchozího 

jednání se rozšířila ruku v ruce s možností doručit účastníkovi žalobu   

a rozhodnutí soudu fikcí. Snaha o zachování účastníkových práv           

a snaha o zefektivnění výkonu práva se dostávají značně do rozporu 

v okamžiku, kdy je žalován účastník, který je fakticky neznámého 

pobytu, nebo si jen nepřebírá zásilky. Takovému žalovanému není 

možno doručit fikcí platební rozkaz vydaný vyšším soudním 

úředníkem a ten je po vydání zrušen. Soudce pak následně vydá 

usnesení, v němž vyzve žalovaného, aby se vyjádřil k tomu, zda 

souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání (žalobce s takovým 

postupem souhlasí téměř vždy). Žalovanému je takové usnesení 

doručeno fikcí, další fikce pak umožní dovodit, že při nevyjádření se 

k výzvě soudu s rozhodnutím bez jednání souhlasí. Následuje rozsudek 

ve stejném znění, jako byl platební rozkaz, a jeho opětovné doručení 

fikcí.  

Žalovaný se tedy o žalobě ani o rozhodnutí nedozvěděl, 

přesným zachováním procesních pravidel však soud dostál své 

povinnosti šetřit jeho práva. Na výsledku sporu to nemění vůbec nic 

(snad jen soudce projde spis, který před ním procházel vyšší soudní 

úředník). Formálně se však jedná o zcela jiné rozhodnutí. Zajímavé je 

rovněž to, že proti platebnímu rozkazu je odpor možný vždy, proti 
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rozsudku o plnění nižším než 10.000,--Kč však odvolání přípustné 

není – účastník, proti kterému tedy bylo nakonec rozhodnuto 

rozsudkem, je připraven o jedno ze svých nejdůležitějších procesních 

práv. Zásady ústnosti a veřejnosti tak ustupují klasicky úřednickému, 

byrokratickému způsobu vyřizování věcí. Absence osobního jednání 

pak nahrává tomu, že soudce přestává za svými spisy vidět skutečné 

lidské osudy a je více nakloněn tomu, aby spis vyřídil spíše rychle než 

kvalitně, s určitým osobním nasazením a pocitem odpovědnosti vůči 

účastníkům.314

V českém systému civilního soudnictví víceméně neexistuje 

možnost rozhodnout rozsudkem, který by neobsahoval odůvodnění     

(v trestních věcech to je možné za určitých podmínek),                           

a neodůvodněným rozhodnutím ve věci tedy zůstává pouze platební 

rozkaz. Co se týče publikování rozhodnutí vyšších soudů, zde je praxe 

stále stejná, v oficiálních sbírkách se publikují rozhodnutí, která svým 

významem mohou mít váhu judikátu. Na internetových stránkách 

vyšších soudů se pak stále více rozšiřuje možnost jednotlivá                 

(i oficiálně nepublikovaná) rozhodnutí vyhledat (nejlépe je možné 

dohledávat rozhodnutí Ústavního soudu), takže zvyšující se nápad 

nemá na ustálenou praxi vlastně žádný vliv (na rozdíl od výše zmíněné 

praxe v USA). Účastník se může odvolávat jak na rozhodnutí 

publikovaná, tak i na taková, která si sám vyhledal, ať už na stránkách 

soudů, nebo v právnických časopisech. 

  

 

 

 

 

                                                 
314 Richman, W., M., Reynolds, W., L.: Appelate Justice Bureaucracy and Scholarship, 21 
U. Mich. J.L. Reform 623 1987-1988, str. 632 
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III.2.2.3. Manažerská justice a systémové změny 
 

Obvyklým postupem, který se využívá ke zvládnutí většího 

počtu případů, je i zvyšování počtu soudců - v ČR hlavně 

v devadesátých letech, v USA však  v poslední dekádě dvacátého 

století došlo naopak k reálnému snížení počtu federálních soudců kvůli 

stále komplikovanější proceduře jmenování, což mělo za následek 

zvýšení počtu nedodělků315 - a ostatního soudního personálu. Je také 

možno se zaměřit na využití soudcovského času, snažit se o vyšší 

efektivitu, o zkvalitnění soudcovského kádru.316 S rostoucím počtem 

středního administrativního personálu sice ubývá soudci práce (– ty 

jednoduché, opakující se administrativní kroky), přibývá mu však 

práce manažerské. Jeho odpovědnost se mění z odpovědnosti za své 

vlastní rozhodnutí na odpovědnost za „své“ podřízené, které musí 

kontrolovat a kterým musí přidělovat práci.317

Trend manažerské justice proniká do soudnictví i v USA, kde 

je považován částečně za prvek negativní, který soudce vzdaluje od 

jeho původního poslání a může být vnímán i jako příliš vysoká cena za 

zvládnutí přetíženosti

  

318, popř. se role soudce jako sudího může 

dostávat do rozporu s rolí soudce jako manažera319

                                                 
315 Tobias, C.: Federal Judicial Selection in a Time of Divided Government, 47 Emory L. 
J. 527 1998, str. 551 

. Obvodní soudce 

zde hlavně přezkoumává předsoudní stádium sporu a stává se 

aktivnějším, opouští svou původní pasivní roli – čímž se poněkud 

316 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 896 
317 Richman, W., M., Reynolds, W., L.: Appelate Justice Bureaucracy and Scholarship, 21 
U. Mich. J.L. Reform 623 1987-1988, str. 627 
318 Edwards, H., T.: The Rising Work Load and Percieved „Bureaucracy“ of the Federal 
Courts: A Causation-Based Approach to the Search for Appropriate Remedies, 68 Iowa L. 
Rev. 871 1982-1983, str. 878 
319 Alfini, J., J.: Doing Justice In a Bureaucracy: The Need to Reconcile Contemporary 
Judicial Roles in Light of Ethical and Administrative Imperatives, 54 Mo. L. Rev. 323 
1989, str. 331 
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přibližuje pojetí soudce v kontinentální Evropě. Tímto způsobem 

manažerské práce však je schopen soudce zvládnout větší objem 

případů – což je nutnost, se kterou se musí potýkat každá justice, jak 

již bylo uvedeno.320

Snahy o zvládnutí zvyšujícího se počtu případů vedou pak 

obecně k postupným systémovějším změnám – vnitřním i vnějším. 

Vnitřními kroky jsou sledování nápadu a management vyřizování, kam 

patří již výše zmíněné změny procedurálních pravidel, umožňující 

rychlejší a povrchnější vyřizování věcí, nebo i zavádění časových 

standardů pro vyřízení jednotlivých věcí (někdy včetně možností 

postihu při opomenutí těchto povinností 

  

321). Mezi vnější kroky pak lze 

zařadit zvyšování počtu zaměstnanců a soudců (v ČR např. i vytvoření 

nových pozic – asistentů soudců), restrukturalizaci soudů, změny         

v soudní pravomoci. Další možnosti přináší využití předsoudních nebo 

mimosoudních institutů řešení sporů (ADR – alternative dispute 

resolution – rozhodci, mediátoři apod.) nebo ovlivnění nápadu 

omezením přístupu k soudům (zvyšování poplatků, změny pravidel      

o hrazení nákladů na spor, v ČR např. i zavedení vysokých jistot při 

návrhu na předběžné opatření).322

Dalšími kroky mohou být zavádění a zlepšování technologií, 

hlavně výpočetní techniky (elektronické spisy, datové schránky, 

elektronická komunikace mezi soudy a jinými úřady, přímý přístup 

soudů do evidencí vedených jinými orgány – např. centrální evidence 

obyvatel, katastr nemovitostí, centrální evidence stíhaných osob), 

 

                                                 
320 Peterson, T., D.: Restoring Structural Checks on Judicial Power in the Era of 
Managerial Judging, 29 U.C. Davis L. Rev. 41 1995-1996, str. 44 
321 Alfini, J., J.: Doing Justice in a Bureaucracy: The Need to Reconcile Contemporary 
Judicial Roles in Light of Ethical and Administrative Imperatives, 54 Mo. L. Rev. 323 
1989, str. 330 
322 Vaughn, R., G.: Normative Controversies Underlying Contemporary Debates about 
Civil Justice Reform: A Way of Talking about Bureaucracy and the Future of the Federal 
Courts, 76 Denv. U. L. Rev. 217 1998-1999, str. 227 - 228 
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Ačkoliv se zdá, že přístupy do těchto evidencí jsou pro soud 

samozřejmostí, dlouhou dobu tomu tak nebylo a např. na výpis 

z katastru nemovitostí soud čekal až měsíc, popř. vytváření 

specializovaných soudů nebo soudních senátů.323

Špatné zvládnutí rostoucího nápadu může mít závažné 

důsledky. Dochází pak k přetíženosti soudů i jednotlivých soudců, což 

vede k průtahům, které však není možné dost dobře omlouvat právě 

přetížeností. Jestliže má být soudce i dobrým manažerem, pak musí 

být schopen posoudit, které případy jsou naléhavější, a těm věnovat 

větší pozornost a vyřizovat je pokud možno urychleně.

 

324

Soudce musí být schopen si svůj čas náležitě rozvrhnout – 

nejen upřednostnit nejnaléhavější případy (předběžná opatření, věci 

výživného apod.) a úkony (odročování jednání, rozesílání účastnických 

podání), ale zároveň nenechat stranou ani běžnou agendu, která se 

nedá nikterak zastavit. Je nutné při  práci využívat všech možností, 

které jsou pro racionalizaci práce nastaveny – neodůvodňovat zbytečně 

usnesení, kde to není nutné, nutit účastníky, aby vyhověli promptně 

výzvám soudu, a to i cenu ztráty sporu, urgovat znalecké posudky       

a zprávy jiných orgánů a hlavně být schopen i ukončit spor 

v okamžiku, kdy účastníci nespolupracují, třebaže si soudce sám 

myslí, že dosud není prokázáno to, co by být prokázáno mělo. 

  

 

 

 

                                                 
323 Carlton, Ch.F.: The Grinding Wheel of  Justice Needs Some Grease: Designing The 
Federal Courts of the Twenty First Century, 6 Kan. J.L. & Pub. Pol’y 1 1996-1997 
324 Alfini, J., J.: Doing Justice in a Bureaucracy: The Need to Reconcile Contemporary 
Judicial Roles in Light of Ethical and Administrative Imperatives, 54 Mo. L. Rev. 323 
1989, str. 340-341 
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III.2.3. Soudní hierarchie 
 

Byrokratizace justice se projevuje i v tom, že existuje poměrně 

silná vertikální hierarchie, což je v zemích kontinentální Evropy 

pochopitelné s ohledem na organizaci justice jako státní služby. Již 

výše bylo uvedeno, že vyšší soudy disponují určitou mocí nad soudy 

nižšími, popř. nad jejich soudci. Taková „moc“ ovšem nemusí být 

nutně formálně vyjádřena a přesně stanovena. Přesné vymezení má 

hierarchie ve smyslu soudního přezkumu a ve smyslu rozhodování       

o opravných prostředcích. V tomto pojetí se jistě nejedná přímo o moc 

nad  jednotlivými soudci, spíše o možnost změnit jejich rozhodnutí 

v konkrétním případě.  

Jestliže však vezmeme v úvahu méně formální a takřka veřejně 

nepřiznanou možnost soudců vyšších soudů zasahovat do kariéry 

soudců na nižších stupních, objeví se mnohem silnější byrokratický 

prvek, byť neoficiální. Tito nadřízení disponují v širší míře než 

v zemích common law i určitými neformálními sankčními prostředky 

(nevyhovujícímu soudci nebudou nabízeny možnosti  na stáž na 

vyšším soudě), popř. i prostředky zcela formálními (možnost podání 

kárné žaloby).325

I soudnictví v USA však obsahuje formální a neformální prvky 

disciplíny pro běžné soudce. Jak již bylo uvedeno v kapitole                

o charakteru soudnictví v USA, lze se setkat i se soudními radami, 

které mají pravomoci podobné  našim kárným senátům. Existuje zde 

však ještě další forma disciplíny – tlak ostatních soudců, např. 

v případech průtahů nebo nezpůsobilosti soudce k úřadu. Tento tlak 

 

                                                 
325 Fiss, O., M.: The Bureaucratization of the Judiciary, 92 Yale L.J. 1442 1982-1983, str. 
1444, 1445, 1456 
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může u soudce iniciovat nápravu určitých pochybení.326

Dalším projevem soudní hierarchie a byrokracie je vztah mezi 

soudcem a dalším soudním personálem (hlavně vyššími soudními 

úředníky, asistenty, tajemníky a justičními čekateli, jejichž pozice byla 

již rozebrána výše). Jestliže tento personál ve vymezených věcech 

rozhoduje, pak supluje rozhodnutí soudce, avšak za situace, kdy je 

považován skutečně pouze za úředníka, který má být rovněž nezávislý, 

garance jeho nezávislosti jsou však srovnatelné s garancemi ve veřejné 

správě, nikoliv s garancemi soudců. Tento střední administrativní 

personál odpovídá svým nadřízeným úplně stejně jako třeba úředník na 

ministerstvu a nadto odpovídá soudci, kterému je dle rozvrhu práce 

přidělen. Ačkoliv je pravomoc těchto úředníků omezená na přesně 

vymezené prvky a stádia soudního řízení, přesto může dojít k tomu, že 

rozhodují třeba o milionových pohledávkách v rámci platebního 

rozkazu. Možnost působit na jejich rozhodovací činnost je pak 

mnohem vyšší (např. neudělení příplatků při neplnění standardních 

výkonů – většinou co se týče rychlosti rozhodování).  

 Tento 

kolegiální tlak však není veden hierarchicky, nebo alespoň ne v takové 

míře jako v kariérní justici, kde mají soudní funkcionáři vždy silnější 

vliv než řadoví soudci. 

V těchto ohledech je struktura soudní hierarchie jednoznačně 

byrokratická – má podobu pyramidy a je stále hustší a hutnější s tím, 

jak přibývá soudního personálu a věcí, které je třeba rozhodovat 

(přičemž nejvíce přibývá právě agendy vyšších soudních úředníků – 

jedná se o soukromé exekuce a platební rozkazy) 327

                                                 
326 Geyh, Ch., G.: Informal Methods of Judicial Discipline, 142 U. Pa. L. Rev. 243 1993-
1994., str. 304-306 

. 

327 Podobně Fiss, O., M.: The Bureaucratization of the Judiciary, 92 Yale L.J. 1442 1982-
1983, str. 1444 - 5 
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Organizační struktura justice, tak jak byla nastíněna výše, tak 

není zcela jednoduchá  - střední administrativní personál odpovídá 

vlastně dvěma nadřízeným. To odpovídá maticovému uspořádání, 

v němž se kombinuje funkcionální (zaměřená na specializaci a dělbu 

práce) a divizionální struktura (zaměřená na větší pružnost                    

a přizpůsobivost jednotlivých pracovníků), a jeden pracovník tak má 

dva vedoucí, z nichž jeden odpovídá za odborné vedení (soudce)          

a druhý za organizační vedení (vedoucí kanceláře, ředitel správy 

soudu). Takové uspořádání má sice poměrně mnoho výhod, např. ve 

výrobních organizacích, přináší však také nevýhody. Např. zdvojení 

autority může být zdrojem zmatků  pro podřízené pracovníky a vzniká 

také prostor pro mocenský boj mezi vedoucími, když se každý 

z vedoucích snaží prosadit  své cíle. To se projevuje např. i  rozdílným 

očekáváním, stejně jako když soudci vystupují v různých částech své 

role 328

Přesun práce i odpovědnosti od soudce k úředníkovi je patrný        

i v zemích common law, kde je obecně důraz na osobní odpovědnost 

soudce větší. I zde se však objevují tendence, kdy je přímo 

rozhodovací činnost přenášena na asistenty – mladé právníky, 

absolventy, kteří tvoří např. u Nejvyššího soudu USA poměrně 

privilegovanou kastu (jedná se o prestižní povolání).

. 

329

Stále zvyšující se počet administrativního aparátu někdy 

nahrává i tomu, že jsou tito pracovníci soudci nebo soudem jako 

organizací zneužíváni – obvykle tím, že je na ně přesouváno více 

práce, než by striktně odpovídalo jejich  pracovnímu zařazení. 

S ohledem na jejich podřízenost organizaci je pochopitelné, že mají 

 

                                                 
328 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání,, str. 94-
99 
329 Wichern, N., J.: A Court of Clerks, Not of Men,: Serving Justice in the Media Age, 49 
DePaul L. Rev. 621 1999-2000, str. 621,622 
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omezenou možnost obrany proti takovému postupu. A jestliže je 

soudce pověří nějakou činností, která je soudcovskou povinností 

(příprava jednání, psaní odůvodnění), popř. nevyužije všech možností, 

aby administrativnímu personálu nepřidělával zbytečně práci 

(nevyhotovování svých rozhodnutí na počítači apod.), málokdy si proti 

takovému jednání stěžují, když obvykle ani není kde si stěžovat. Tito 

zaměstnanci však mají na rozdíl od soudců možnost se sdružovat 

v odborech, mohou demonstrovat či stávkovat a využívat forem 

kolektivního vyjednávání. Na malých soudech je však taková možnost 

spíše teoretická. 

Přes snahy delegovat mimo soudce určitou vymezenou část 

rozhodovací činnosti však zůstává v kariérní justici hierarchický prvek 

v postavení soudce velmi silně zachován. Ostatní pracovníci soudu 

akceptují, že soudci mají na soudě větší vliv než ostatní zaměstnanci, 

soudci sami se od ostatních zaměstnanců v některých ohledech odlišují 

– jako jediní užívají taláry, často je jim vyhrazena  oddělená část 

budovy soudu, mají možnost užívat nejlepší kanceláře atd.330

Zároveň s vysokou mírou hierarchizace je na jednotlivých 

soudech patrná tendence k soupeření, a to uvnitř soudu i směrem ven, 

kdy soudy soupeří mezi sebou. Uvnitř soudu mezi sebou soupeří 

jednotlivá oddělení, což je zároveň navázáno i na soupeření mezi 

soudy – každý měsíc je k dispozici tabulka, v níž je uvedeno, které 

oddělení si ve srovnání se stejným oddělením jiného soudu v rámci 

 Tato 

tendence jde částečně proti reformním snahám o vytvoření minitýmů   

a posílení kolektivní odpovědnosti za činnost soudu a napomáhá 

rigiditě vztahů na soudech a konzervaci organizačních postupů,           

o nichž byla řeč v kapitole o organizaci justice.  

                                                 
330 Rosinski, P.: Koučování v multikulturním prostředí, Management press, Praha 2009, 1. 
vydání, str. 139 
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působnosti krajského soudu vedlo lépe. Jestliže se jedno oddělení 

stabilně umísťuje v čele tabulky, jsou jeho členové (kromě soudců) 

odměněni vyššími osobními příplatky (svou roli však může hrát např.   

i usnadnění práce, uznání atd.).  

Předsedové okresních i krajských soudů toto soupeření 

podporují, aby podnítili snahu v hůře fungujících odděleních. Tím je 

však potlačován důraz na spolupráci a dochází pak k tomu, že 

jednotlivá oddělení v rámci jediného soudu spolu hůře spolupracují, 

nejsou ochotni se vzdávat určitých privilegií (např. vyššího počtu 

zaměstnanců) a nevnímají se jako součást soudu jako celku, neboť se 

snaží prosadit uspořádání, která vyhovují právě jen jejich oddělení 

(např. při vzniku nové agendy tuto nikdo nechce).331 Přílišná 

soutěživost tak nevede k zefektivnění práce, ale vyvolává spíš 

podezírání a závist mezi spolupracovníky a kromě  toho se úsilí, které 

by mělo být zaměřeno na dobře vykonanou práci, může zaměřit na 

získání výhod a převahy nad ostatními.332

Vzniká tak politické chování (prosazování  vlastních zájmů 

jedince nebo skupiny proti zájmům skutečné nebo imaginární opozice) 

různých skupin pracovníků uvnitř jednoho soudu. Toto chování je 

podněcováno nejistotou, jejímiž zdroji mohou být nejasné cíle, nejasná 

kritéria výkonnosti, nedostatečně definovaný proces rozhodování, silná 

soutěživost mezi jednotlivci nebo skupinami a jakýkoliv typ změny.

 

333

Byrokratizaci nahrává i další fenomén (nejen) českého 

soudnictví, a to je vysoká zatíženost soudce administrativními úkony, 

o níž byla již několikrát zmínka. Střední administrativní personál má 

svou vlastní agendu – platební rozkazy, výkony rozhodnutí, 

 

                                                 
331 Rosinski, P.: Koučování v multikulturním prostředí, Management press, Praha 2009, 1. 
vydání, strana 153 
332 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 154 
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opatrovnické věci. Asistent soudce, tak jak by měl podle svého 

pojmenování fungovat, však na většině soudů prvního stupně 

neexistuje. Asistent je považován za úředníka, jen jinak 

pojmenovaného a s jiným vzděláním, málokdy je však přidělen soudci, 

aby mu skutečně asistoval v soudcovské agendě. Takový asistent je 

tedy loajálnější spíše k soudu jako celku, tedy k organizaci, nikoliv ke 

svému vlastnímu soudci.334

Soudce tedy většinu času vydává procesní rozhodnutí (výzvy 

k vyjádření se k žalobě, souhlas s rozhodnutím bez jednání) a pracuje 

se spisem (doručuje, hledá účastníky, rozesílá účastnická podání)         

a v nejlepším případě polovinu času pak tráví jednáním                        

a rozhodováním ve věci. Kromě toho na mladší soudce doléhá i vyšší 

zatížení v souvislosti s vyhotovováním rozhodnutí, jak již bylo 

uvedeno v kapitole o soudní reformě a elektronizaci. Takové rozvržení 

pracovního nasazení pak přímo svádí k byrokratickému postupu (viz 

rozhodnutí bez jednání tak, jak byla nastíněna výše), který se 

nepozorovaně vkrádá i do rozhodnutí ve věci. Jedním z důležitých 

kroků ke snížení byrokratizace by tak měla být pozornost věnovaná 

právě soudcovskému času.

  

335

 

 Ankety, které by něco takového 

sledovaly, však v české justici neexistují. 

III.2.4. Teorie organizace, život organizace 
 

III.2.4.1. Obecně 
 

Existuje mnoho teorií organizace. Od klasika Webera, který 

jako první přichází s teorií byrokracie, přes humanistický přístup, 
                                                 

334 Richman, W., M., Reynolds, W., L.: Appelate Justice Bureaucracy and Scholarship, 21 
U. Mich. J.L. Reform 623 1987-1988, str. 629 
335 Wald, P., M.: Bureaucracy and the Courts, 92 Yale L.J. 1478 1982-1983, str. 1483 



 158 

v němž se pozornost přesouvá na člověka a jeho rozvoj, až po různá 

postmoderní pojetí, jako např. po teorii chaosu (Tom Peters), která 

předpokládá, že v dnešní době nelze nic předvídat a schopný manažer 

by se tomu měl přizpůsobit a neměl by lpět na tradiční nechuti ke 

změnám, nebo po organizační metafory (Gareth Morgan), v nichž je 

organizace přirovnávána k jevům z mimoorganizačního světa, např. ke 

stroji, k organismu nebo k nástroji na ovládání.336

Evropské a americké organizace stále zůstávají organizacemi 

v tom smyslu, jak je popsal Weber, a převažují v nich prvky 

byrokracie, specializace, hierarchie, rigidních dovedností                     

a krátkodobého plánování. Postmoderní pojetí, které je aplikováno 

např. v Asii, však dospělo již k jiným modelům organizace, které jsou 

vývojově vyspělejší a obsahují prvky demokracie, difúze, trhu             

a dlouhodobého plánování.

  

337

Parsons ve své systémové teorii stanovuje kritéria, podle nichž 

má určitá organizace šanci na přežití – organizace musí být schopna se 

přizpůsobovat prostředí, dosahovat svých cílů, integrovat se uvnitř 

společnosti a dosahovat latentní nebo cílené podpory.

 

338

Soudnictví se svému prostředí přizpůsobit dokáže, i když 

někdy s určitým zpožděním, jak dokládá  schopnost komunikovat 

elektronicky – tím ovšem není myšlena instituce datových schránek, 

jako spíše mailová komunikace s účastníky nebo schopnost 

jednotlivých soudců pracovat s informacemi na internetu včetně 

judikatury. Takové zpožděné přizpůsobení je často terčem kritiky, 

nicméně chod soudnictví a jeho existenci neohrožuje. 

  

                                                 
336  Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 29-
49 
337 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 50 
338Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, str. 143 
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Složitější situace nastává při dosahování cílů soudnictví,          

o nichž bude pojednáno níže, neboť samotné stanovení cílů není 

jednoduché ani jednoznačné a deklarovaná neschopnost dosahování 

těchto cílů (obvykle řádné prosazování práva ve společnosti) se stává 

častým terčem kritiky ze strany exekutivy. Toto bývá následováno 

snahami o reformu a někdy i určitou restrikcí soudnictví, což souvisí     

i se schopností dosahovat podpory ve společnosti. Co se týče integrace 

uvnitř společnosti, zde nemá soudnictví větší problém, neboť v případě 

pocitu ohrožení vlastního práva se každý jednotlivec obvykle na soud 

s větší či menší důvěrou obrátí. 

Z pohledu teorie náhodnosti (Burns, Stalker) je soudnictví 

obrazem organizace mechanistické, která preferuje abstraktní úkoly, 

přesnou definici práce, hierarchickou strukturu, loajalitu, přesná 

pravidla pracovních postupů a řízení nebo přesné lokální znalosti. Tyto 

organizace jsou ve snížené míře schopny adaptace (jak již bylo 

uvedeno výše), ale trpí mnoha patologickými stavy. Struktura 

mechanistické organizace je byrokratická s centralizovanou 

příkazovou strukturou.339

V současném světě existuje absolutní víra v rozum, přičemž 

nástrojem takového rozumového imperialismu jsou slova a jazyk, když 

formalizace, psaní a administrativa, jsou různými formami použití 

jazyka při organizování a kontrole. V tomto pojetí jsou sdělení             

a projevy chápány jako narace, sdělovaná pouze za tím účelem, aby 

byla sdělována.

 

340

                                                 
339 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, str. 146-147 

 Takovou narací může být např. poučení pro 

účastníky při prvním jednání v civilní věci, nebo extrémně rozsáhlé 

poučení obviněného při výslechu ohledně vzetí do vazby – je nutné 

340 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 46 - 
50 
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poučení sdělit a hlavně zaznamenat v protokolu, ačkoliv smysl tohoto 

poučení laik nechápe a právník sdělení vůbec nevnímá. O tom, že 

taková narace zabere určitý čas, potřebný ke skutečnému výkonu 

soudnictví, však netřeba pochybovat. 

E. Hoffman (1959) se zabýval tím, jak se lidé ve vzájemných 

kontaktech idealizují. Tato idealizace probíhá odlišně v různých typech 

panství, tak jak je nastínil Weber (charismatické, tradiční, 

byrokratické). V rámci byrokratického panství musejí být neustále 

přehrávána platná neosobní pravidla, a to nezávisle na praktické 

užitečnosti (vstávání při projevu k soudu; přesné označování stran 

sporu i v banálním přípise; rozsáhlá protokolace…), právě jen za 

účelem připomínání skutečných zdrojů moci. Klíčovým rituálem 

v tomto typu panství je  rituál soudního dvora, tedy situace, která od 

lidí vyžaduje naprostý respekt vůči hypostazovanému světu legality, 

tak, jak ho přehrávají laickému publiku soudci a ostatní právníci.341

 

 

Tento svět legality pak může (nemusí) tvořit posvátnou hodnotu, 

zakrývající neschopnost opravdu rozhodnout věc, s níž se účastníci na 

soud obracejí, a rozhodnout ji tak, jak je to prostě podle zdravého 

rozumu spravedlivé, a tak své rozhodnutí i zdůvodnit.  

III.2.4.2. Cíle soudnictví 
 

III.2.4.2.1. Jaké jsou cíle soudnictví, procesní pravidla 
 

Soudnictví je při plnění svého cíle, kterým je bezesporu hlavně 

souzení, svázáno systémem závazných pravidel různé právní síly – 

soudních řádů, jednacích řádů, kancelářského řádu.  Všechny tyto 

                                                 
341 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 83 
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normy mají přispívat k tomu, aby soudnictví bylo rychlé, efektivní, 

nestranné, spravedlivé atd., tj. aby plnilo svůj cíl co nejlépe. S tímto 

záměrem jsou také obzvláště soudní řády velmi často novelizovány, 

zatímco např. jednací řád pro okresní a krajské soudy již několik let 

značně pokulhává a některé nové instituty či postupy soudních řádů se 

do něj vůbec nepromítly. Soudní řády představují velmi formální 

právní předpisy – procesní právo jako takové samo k formálnosti 

svádí. Většina institutů je vytvořena uměle zákonodárcem a laik si pod 

jejich názvy nedokáže nic představit. Často ani právník, který se 

procesním právem nezabývá, není schopen pouze z textu předpisu 

posoudit, jaký procesní postup je ve věci ideální nebo alespoň možný.  

Striktní vázanost pravidly může vést dle Mertona až 

k ritualizaci jednání v rámci byrokracie, přičemž se zájem                     

o stoprocentní konformitu s pravidly může dostat až k bodu, kdy se 

dostává do rozporu s realizací vlastních cílů organizace. Dodržování 

pravidel se proměňuje v účel sám o sobě.342

V případě soudnictví lze tuto tendenci pozorovat ve způsobu, 

jakým jsou dodržovány při aplikaci práva procesní předpisy. Samotná 

příprava budoucího soudce je zaměřena především na znalost 

procesních předpisů, a to až na znalost takřka doslovnou. Veškeré 

procesní instituty, s nimiž by se (někdy skutečně jen vzdáleně) mohl 

budoucí soudce setkat, musí bezpečně znát a být schopen je použít. 

Často se pak soudce při vlastním souzení dostane do situace, kterou je 

nutno řešit, a on stojí před otázkou – jak ji mám procesně vyřešit? 

Který institut použít, aby bylo možno situaci, která laikovi připadá 

docela banální, vyřešit, i když procesní předpis s ní nepočítá?  

  

                                                 
342 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 49 - 50 
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V horším případě však nastává situace, kdy je možno bez 

problémů rozhodnout věc meritorně. Avšak přesná a formální aplikace 

procesního předpisu dává možnost (a někdy i jedinou) řízení zastavit, 

popř. žalobu odmítnout, aniž by došlo k vlastní aplikaci hmotného 

práva, aniž by došlo k naplnění cíle, který je pro soudnictví primární. 

Koneckonců, explicitně stanovený cíl je jediným zdrojem legitimity 

organizace, ospravedlňuje její aktivity i celou její existenci.343

Typickou poučovací povinností je povinnost poučit účastníka 

v civilním soudním řízení o vadách žaloby a vyzvat jej k jejich 

doplnění. Takové poučení se však může soud od soudu a též případ od 

případu velmi lišit. Je možné např. osobu činící podání k soudu poučit, 

že neuvedla žalobce a žalovaného a nevylíčila rozhodné skutečnosti. 

Přesně takový požadavek pro návrh na zahájení řízení je obsažen v ust. 

§ 79 odst.1 o.s.ř. Podle ust. § 43 odst.1 téhož předpisu je podatel 

vyzván k doplnění těchto chybějících náležitostí. A zde může dojít 

k rozdílu, který může být pro podatele zcela rozhodující. Je soud 

povinen jej poučit  o tom, jaká přesně tvrzení mají být v žalobě 

doplněna? Pokud to soud učiní a vyzve podatele, aby soudu sdělil, kdy 

a mezi kým byla uzavřena smlouva o půjčce, kdy měly být peníze 

vráceny, zda byly skutečně vráceny a v jakém rozsahu a kdy, bude 

podatel ve většině případů schopen žalobu doplnit tak, aby bylo možno 

ji věcně projednat. Pokud však bude vyzván, aby pouze doplnil 

rozhodující skutečnosti, pak toho v drtivé případě schopen nebude       

a žaloba (či spíše podání) bude v této fázi dle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř. 

odmítnuto, tedy vyřízeno zcela nemeritorně.  

 Pokud 

však k takovému cíli jednání u soudu nevede, lze jen těžko hledat pro 

takovou činnost opodstatnění.  

                                                 
343 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 75 
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Procesní právo tedy může být vykládáno dvojím zcela 

odlišným způsobem – buď tak, že soud není povinen poučovat 

účastníka tzv. hmotněprávně – je nutno tedy za něj víceméně žalobu 

vytvořit (což se v extrémním případě skutečně může stát), nebo tak, že 

soud účastníka musí poučit tak, aby byl schopen dostát svým 

procesním povinnostem (tedy splnit povinnost tvrzení). Hranice, která 

odděluje na jedné straně paternalistickou ochranu žalobce a na straně 

druhé ryzí formalismus (obojí již za hranicemi přípustného výkladu 

o.s.ř.), může být velice tenká a území, v němž se poučující soudce, 

nebo i asistent pohybuje, naopak velmi rozsáhlé. Záleží pak právě na 

fungování soudu jako organizace, zda upřednostní svůj proklamovaný 

cíl – tedy poskytovat ochranu právům účastníků, nebo cíl, o němž se 

veřejně nemluví – vyřídit co nejvíce napadlých věcí v co nejkratším 

termínu a vynaložit přitom co nejméně úsilí. Takové rozhodnutí musí 

činit každý soudce sám, ačkoliv je samozřejmě vystaven tlaku celé 

organizace, která klade důraz na plnění jeho vlastních ukazatelů 

výkonnosti a potažmo ukazatelů celého soudu. Asistent, který pro 

soudce agendu doplnění podání provádí, se pak může dočkat pokynu, 

aby podatele poučil, ale hlavně, aby z podání neudělal žalobu. 

 

III.2.4.2.2. Formalizace a využívání procesních pravidel 
 

 I přesná procesní pravidla nemusí soudce zcela svazovat          

a někdy umožňují skutečnému znalci rozhodnout se již v počátku, zda 

se bude věcí zabývat či nikoliv.  

Formalismus prosazování práva na soudě je patrný již jen 

z termínu „vyřídit věc“ – ne rozsoudit případ, rozhodnout o lidských 

osudech - ale pouze vyřídit napadlou věc. Toto formální pojetí               

a ritualizace procesních pravidel má v českém soudnictví kořeny mimo 
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jiné i v době komunistické totality, kdy útěk do procesních pravidel 

znamenal únik od tlaku státní moci na vyřízení případu určitým 

způsobem.344

Pravidla organizace postupem času nabývají symbolického 

ražení a ztrácejí svůj striktně utilitární charakter 

 

345

 

 – některé procesní 

instituty ztratily svůj původní cíl a jsou využívány jen proto, že je to 

obvyklé, nebo výhodné pro okamžitou potřebu soudu či soudce. 

Konečné rozhodnutí o místní příslušnosti může např. přijít až po 

několika měsících od podání žaloby, přičemž několik soudů, které by 

mohly být místně příslušné, si mezi sebou věc posílá, protože žádný 

z nich ji nechce rozhodnout. Pravidlo, které má zaručit, že každý bude 

souzen svým zákonným soudcem a v místě co nejbližším svému 

bydlišti, se může stát nástrojem, jak rychle a nemeritorně věc vyřídit   

a odsunout ji na jiný soud. I kdyby mohla být věc dávno skončena 

platebním rozkazem nebo jednoduchým rozsudkem bez jednání, 

cestuje třeba celý rok mezi soudy, v jejichž obvodu se účastník někdy 

zdržoval. 

III.2.4.2.3. Shoda a neshoda cílů, role soudce 
 

    Každá organizace má cílů více a na různých úrovních 

(strategické, operativní, operační). Přičemž jednotlivé úrovně 

organizace – soudnictví - nemusí upřednostňovat stejné cíle. Není také 

běžné sdílení cílů.346

                                                 
344 Šimíček, V. (ed): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro 
změnu?, Masarykova univerzita, Brno, 2007, 1. vydání, příspěvek Jana Vyklického -  Co 
soudci očekávají a co potřebují od Nejvyššího soudu, str. 226 

 Tak vedení soudu (i nadřízeného soudu,                

i ministerstva spravedlnosti) se obvykle zaměřuje u jednotlivých 

345 Merton, R., K.: Studie ze sociologické teorie, Sociologické nakladatelství, Praha 2007, 
přeložila Jana Ogrocká, str. 186 
346 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání,str. 79 
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článků soudní soustavy na dosažení výkonnosti alespoň srovnatelné 

s průměrem, výkonnosti v tom smyslu, jak byla zmíněna výše, tedy 

vyřídit věci, které napadnou, a pokud možno tzv. i stáhnout nápad 

z minula (tedy vyřídit víc věcí, nežli napadlo). 

Jednotliví soudci, kteří by se na tomto cíli měli podílet, však 

sdílí tuto hodnotu odlišně – někteří se přizpůsobí a obětují na konto 

výkonnosti i kvalitu své práce, jiní naopak odmítají tzv. dostihové 

tabulky a snaží se o rozhodování sporů na takové úrovni, aby s tím byli 

sami spokojeni, což však není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Stejně 

tak bude mít úplně jiný pohled na práci soudce ze svého hlediska 

předseda nadřízeného soudu, který bude evidovat u soudce okresního 

soudu množství nedodělků, a předseda odvolacího senátu téhož soudu, 

který bude s kvalitou rozhodování takového hříšníka spokojen.  

Soudce tak vystupuje v několika rolích, nebo částech jedné 

role, které hraje pro různé obecenstvo, a je tímto obecenstvem také 

různě vnímán. O soudcovském publiku již byla zmínka v kapitole       

o odpovědnosti soudců (vnitřní a vnější publikum). Z hlediska 

fungování soudní organizace lze identifikovat rovněž několik druhů 

publika – účastníky, ostatní soudce, soudní funkcionáře a úředníky 

exekutivy.347

Toto publikum vystupuje na straně definovatele rolí, který si 

vytváří svá očekávání od druhého na základě svých představ                 

a předchozích zkušeností. Nositelem role je pak soudce, který si 

požadavky role stanovuje sám pro sebe  a pak splňuje nebo nesplňuje 

očekávání definovatele.

  

348

                                                 
347 Alfini, J., J.: Doing Justice in a Bureaucracy: The Need To Reconcile Contemporary 
Judicial Roles in Light of Ethical and Administrative Imperatives, 54 Mo. L. Rev. 323 
1989, str. 354 

 

348 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 124 
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Vůči všem těmto činitelům má soudce různé úkoly – účastník 

očekává spravedlivé a včasné rozhodnutí (popř. spíš rozhodnutí ve 

svůj prospěch). Ostatní soudci očekávají kvalitně odůvodněná 

rozhodnutí, která by i jim přispěla v jejich práci, a zároveň každý 

očekává, že jeho kolega bude zvládat práci, kterou má přidělenou, aby 

nebylo nutno zatěžovat ostatní soudce téhož soudu. Soudní funkcionáři 

a úředníci exekutivy preferují rychlé rozhodnutí s minimem opravných 

prostředků a manažerskou roli jednotlivých soudců, kteří by měli být 

schopni zorganizovat řádně nejen svou práci, ale také své podřízené. 

Soudní funkcionáři upřednostňují též schopnost dostát všem 

povinnostem, které však mohou mít s vlastní soudcovskou prací jen 

minimum společného (dodržovat pracovní dobu, řádně vyplňovat 

statistiku, dobře spočítat svědečné, omezit náklady státu na spor).  

Již z prostého výčtu těchto očekávání je zřejmé, že cíle, k nimž 

soudce pro tato různá publika směřuje, nejsou a nemohou být shodné. 

Dochází tak ke konfliktu rolí a lze jen těžko stanovit, zda jsou tyto role 

spolu vůbec nějakým způsobem slučitelné.349 Nejedná se tak ani          

o skutečný konflikt několika různých rolí (ve smyslu např. soudce 

versus volič), jako spíš o konflikt, který vychází z protichůdných 

požadavků na jednu roli (soudce) jako takovou.350 Soudce se pak může 

dostat i do nepříjemného postavení ve středu mocenských zájmů.351

Obecně má neshoda v základní strategii a cílech za následek 

různé negativní vlivy, z nichž lze v českém soudnictví vysledovat 

hlavně orientaci na řešení krátkodobých problémů a neřešení těch 

 

                                                 
349 Alfini, J., J.: Doing Justice in a Bureaucracy: The Need to Reconcile Contemporary 
Judicial Roles in Light of Ethical and Administrative Imperatives, 54 Mo. L. Rev. 323 
1989, str. 357 
350 Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování, Grada Publishing s.r.o., Praha 1997, 
1.vydání, strana 64 
351 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 129 
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zásadních.352

O tom, co je vlastním cílem soudce a justice, existuje několik 

různých teorií. Podle té tradiční soudce nalézá právo a snaží se spor 

rozhodnout v souladu s právem a spravedlností. Subjektivní teorie 

tvrdí, že soudce rozhoduje v souladu se svou politickou ideologií 

(konzervativní nebo liberální). Teorie soudcovského managerismu pak 

vychází z toho, že základním cílem dnešního soudce je vyřídit co 

nejvíce věcí, bez ohledu na právo nebo politiku, což je důsledek 

neustále se zvyšujícího nápadu.

 K těmto krátkodobým problémům je však zaměřena          

i většina reformních kroků, které se vyčerpávají jednoduše 

identifikovatelnými cíli, k nimž se snaží nalézt nejjednodušší, nejkratší 

a nejviditelnější cestu, bez řádné specifikace problémů. 

353

 

 Tyto teorie odpovídají svým 

způsobem výše zmíněnému konfliktu rolí jednotlivého soudce, který 

ve vztahu ke svým jednotlivým obecenstvům prosazuje různé cíle, 

nebo se o to alespoň snaží. 

III.2.4.2.4. Důsledky neshody cílů 
 

Příklon k jednomu způsobu vnímání svého cíle má viditelné 

důsledky i v každodenní práci soudce. Pokud soudce upřednostní 

klasický pohled na svou práci, mělo by být jeho rozhodnutí kvalitně 

odůvodněné, mělo by se zabývat různými pohledy na věc, mělo by být 

řádně opatřené argumenty atd., tedy takové, jaké je koneckonců 

očekáváno,  a to paradoxně i od toho obecenstva, které klade vyšší 

důraz na efektivitu. 

                                                 
352 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 80 
353 George, T., E., Yoon, A., H.: Chief Judges: The Limits of Attitudinal Theory and 
Possible Paradox of  Managerial Judging, 61 Vand. L. Rev. 1 2008, str. 10 
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 Pokud však soudce přijme nutnost efektivní práce za každou 

cenu, stane se jeho rozhodnutí, resp. odůvodnění, zcela formální 

záležitostí, kde mechanicky uvede odkazy na příslušná zákonná 

ustanovení, aniž by se nějak zabýval jejich skutečnou interpretací,         

i když i takové odůvodnění může na první pohled vypadat adekvátně, 

neboť je dlouhé – soudce uvádí nepotřebné citace z výpovědí svědků 

atd.354

Mezi představou o strategických, dlouhodobých cílech, kterou 

mají jednotliví soudci, a představou nejvyššího vedení justice – což je 

v ČR ministerstvo spravedlnosti, může existovat a obvykle i existuje 

neshoda. Ačkoliv většina soudců i ostatních lidí ve společnosti má 

nějakou představu o poslání justice, jakmile dojde na upřesnění 

záměrů, dochází k problémům. Důsledky takového jevu můžou být pro 

jakoukoliv organizaci nebezpečné – projevuje se to např. 

v rozporuplném a matoucím chování vůči externím partnerům.

 V tom nejlepším případě pak soudce své případy rozdělí – pro 

stále se opakující stejné kauzy využívá formulářové odůvodnění a do 

něj doplní pouze jména, data atd. (jízda na černo, nezaplacené pojistné, 

rozvod...) a individuálně zvláštním případům pak věnuje náležitou 

pozornost. 

355

Stává se pak, že úplně jinak hovoří v médiích o probíhajících 

změnách v justici ministr spravedlnosti a jinak např. předseda 

Nejvyššího soudu, i když by jejich záměry měly být shodné. 

  

Dalším důsledkem je snižování pracovní morálky jednotlivých 

zaměstnanců (a to soudců i ostatního personálu) v důsledku  vnitřních 

mocenských bojů v organizaci.356

                                                 
354 Srov. Heydebrand, W., V.: The Context of Public Bureaucracies: An Organizationa. 
Analysis of Federal Districts Courts, 11 Law & Soc’y Rev. 759 1976-1977, str. 763 

 Jestliže soudce vidí, že existují různé 

názory na soudní reformu ze strany exekutivy a jeho vlastních 

355 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 79 
356Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 80  
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soudních nadřízených, ztrácí motivaci k tomu, aby příslušné reformní 

kroky skutečně zaváděl, a bude pro něj mnohem jednodušší a jistější 

reformu svým způsobem bojkotovat (např. efektivnější využívání 

počítačů a přístupů do elektronických evidencí, což bylo rozvedeno 

v části pojednávající o zatížení soudce administrativou). 

III.2.4.3. Měření efektivity 
 

Explicitní stanovení cílů by mělo umožnit měřit stupeň 

účinnosti organizace i stupeň její rentability, což je pochopitelně 

obtížné. Měření rentability totiž naráží na to, že užívané míry 

nepostihují stejně dobře různé aspekty fungování organizace. To vede 

k tendenci sledovat parametry dobře měřitelné  a opomíjet parametry 

ostatní, i když právě ony mohou být pro cíle organizace důležitější.357

Soudnictví se z tohoto pohledu dostává do situace, kdy je 

v rámci jeho vnitřní struktury kladen velký důraz na sledování toho, co 

lze sledovat a také matematicky vyjádřit a poměřit. Je to počet 

skončených věcí jednotlivých soudců, oddělení, soudů (bez ohledu na 

složitost věci a způsob vyřízení), jsou to věci starší jednoho, tří, pěti let 

(bez ohledu na důvod průtahů, kdy např. probíhající konkurz na 

jednoho z účastníků není možné ve sporném řízení nijak ovlivnit) nebo 

na výsledný tzv. index, který vzniká velmi složitou matematickou 

operací a ne vždy odráží skutečnou výkonnost, lépe řečeno skutečné 

dosahování cílů soudnictví soudcem, oddělením nebo soudem.  

  

Na druhou stranu nikdo systematicky nesleduje kvalitu 

rozhodování jednotlivých soudců nebo soudů – pouze při výrazném 

excesu je možno řešit individuální případy nekvalitního rozhodování. 

Také se sleduje pochopitelně rozhodování soudců prvního stupně 

                                                 
357 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 76 
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v rámci rozhodování o opravných prostředcích nadřízeným soudem, 

kdy si odvolací senát tvoří svůj názor na jednotlivé soudce. Tyto 

parametry se však neměří – není to ani nijak možné, o způsobu 

aplikace práva soudem však vypovídají mnohem víc než schopnost 

jednotlivců nebo kolektivů pochopit a využít způsob matematického 

hodnocení práce na soudě. 

Povyšování schopnosti poradit si se sledovanými hodnotami 

na úkor skutečného souzení, ale i skutečné efektivity, pak vede 

k situacím, které jsou z pohledu zvenčí a z pozice logiky až absurdní. 

Pokud přijde na soud nejasné podání, je doplněno v rejstříku Nc,  pak 

zjištěno, že místně příslušný soud je jiný, a postoupeno opět v rejstříku 

Nc, na výkonnosti soudce se to neprojeví. Jestliže je ale po doplnění 

převedeno do rejstříku C a teprve poté postoupeno, vyřídil soudce        

o jednu věc více. Sice to zabralo čas vedoucí kanceláře, která 

prováděla zbytečné úkony, ale je to tzv. čárka navíc. Extrémem 

takového postupu je situace, kdy je zrušen platební rozkaz vydaný 

vyšší soudní úřednicí pro nedoručitelnost, věc převedena soudci a ten 

opět vydá platební rozkaz, jen pod jiným jednacím číslem, neboť jemu 

napadla věc „nová“ a on ji znova „vyřídil“. Následně ovšem musí 

platební rozkaz opět zrušit, obvykle ustanovit žalovanému opatrovníka 

(nebo doručit vše potřebné fikcí) a věc znovu rozhodnout – a má opět 

další rozhodnutou věc. Skutečná racionalita rozhodování tak ustupuje 

té formální, která nemá se skutečností vůbec nic společného.358

Organizační kultura v justici (tedy určité akceptované normy 

chování, které zde existují) v sobě zahrnuje i určitý odstup od 

projednávaných případů a příklon k vyššímu výkonu (jedná se ovšem 

jen o výkon na papíře, o splnění určitých předem stanovených kritérií). 

 

                                                 
358 Srov. Heydebrand, W., V.: The Context of Public Bureaucracies: An Organizationa. 
Analysis of Federal Districts Courts, 11 Law & Soc’y Rev. 759 1976-1977, str. 763 
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Tento přístup odpovídá kultuře postupu – existuje jen slabá zpětná 

vazba a je těžké posoudit výsledky vlastní práce, takže se pracovníci 

soustředí na proces, kterým se práce dělá, spíše než na jeho 

výsledek.359

Nejlépe vyhoví přísným normám tzv. organizační člověk, tedy 

zvenčí řízený vykonavatel rolí (které jsou odborně vypracované). 

Takový jedinec má tímto institucionalizovaným a organizovaným 

způsobem usnadněno, jak se má chovat a jak má v jaké situaci 

jednat.

 

360  Organizační člověk je kompromisník, který dosahuje 

přiměřeného výkonu balancováním potřeby splnit úkoly na jedné 

straně a udržet určitou morálku na straně druhé; je konformní vůči 

statu quo a při rozhodování se opírá o normy a nařízení.361

 Pokud se soudce nechá tímto ideálem zviklat a stane se 

organizačním člověkem, nebo lépe pracovníkem orientovaným pouze 

na měřený (nikoliv měřitelný) výkon, pak má po starostech, jak věc 

rozhodnout – hlavně rychle a efektivně. Asi se nenajde soudce, který 

by beze zbytku odpovídal organizačnímu člověku a rozhodoval jen 

s ohledem na své postavení v tabulkách výkonu. Zároveň se ale těžko 

hledá soudce, který by takto aspoň někdy a trochu neuvažoval. Je tedy 

na každém jedinci, aby byl schopen najít pro sebe i okolí přijatelný 

kompromis mezi nutností nevybočovat z tabulek a schopností na 

tabulky nemyslet a rozhodovat jen a pouze tak, jak se domnívá, že je 

spravedlivé, a to bez ohledu na to, že při odročení se věc protáhne, 

aniž by to ve výsledku nutně přineslo snazší nebo správnější 

rozhodnutí.  

 

                                                 
359 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str.112 
360 Hudečková, H., Zagata, L.: Sociologie a její aplikace ve veřejné správě, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Praha 2007, 1. vydání, str.106 
361 Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico s.r.o., Olomouc, 1996, 1. vydání, str. 209 
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Soudce pak je možné z určitého pohledu připodobnit  ke 

skupině vyšších úředníků ve veřejné správě. Vzhledem k vysokému 

rozsahu rozhodovacích kompetencí, které jim byly svěřeny, a zároveň 

k přísným pravidlům pro jejich použití, která musí dodržet, dochází ke 

konfliktu, chtějí-li dosáhnout cíle. Předpisy platné pro použití 

kompetencí (zde soudní řády) jim brání vykonat, co vykonat mají – 

soudit rychle, ale spravedlivě a pro laiky srozumitelně.362

V každé formální organizaci je individuální výkon těžko 

měřitelný a viditelnější bývají pouze zvlášť hrubé omyly zaměstnance. 

Racionální strategií tedy bývá nikoliv podávání mimořádných výkonů, 

ale snaha o výkon průměrný a hlavně snaha o to vyhnout se zvlášť 

hrubým omylům.

 

363

Z jiného pohledu ovšem vývoj v uznání práce v organizacích  

vede naopak k tomu, že normální, běžný výkon již není považován za 

 To je velmi dobře patrné nejen u středního 

administrativního personálu, ale i u soudců. Skutečně markantní 

problém je pochopitelně obvykle brzy odhalen, někdy i medializován. 

Nemusí se přitom ani jednat o omyl soudce ve výše naznačeném 

smyslu. Stačí rozhodnutí, které je zákonné, nicméně v očích účastníků 

a posléze novinářů nespravedlivé nebo častěji nepochopitelné. Je 

pravdou, že soudce nemívá potřebný prostor k tomu, aby své 

rozhodnutí obhájil nebo alespoň vysvětlil,  někdy se o to ani nesnaží. 

Lze pak pozorovat snahu o podávání právě jen standardního výkonu, 

nevybočování z rámce ustálené rozhodovací praxe a někdy i strach 

z vydání meritorního rozhodnutí. 

                                                 
362 Hudečková, H., Zagata, L.: Sociologie a její aplikace ve veřejné správě, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Praha 2007, 1. vydání, str.130 
363 Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996, 
1. vydání,  str. 162 
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hodný uznání – ocenění je přiznáno jen za výkony hodné obdivu.364

 

 

Tím dochází k odtržení sféry běžné práce v soukromé sféře od práce 

soudce, popř. jiného úředníka, který je poměřován poněkud jiným 

metrem, možná už jen právě z toho důvodu, že po dosažení funkce 

soudce nemá již příliš velkou šanci ani motivaci, jak vylepšit svoji 

kariéru. 

III.2.4.4. Soudní komunikace 
 

Ritualizace se však netýká pouze procesních pravidel. 

V soudnictví (stejně jako v celém právu) je ritualizována                        

i komunikace, což vede k jednoduchému a jednoznačnému oddělení 

odborníků od laiků. Už jen způsob např. výzvy k doplnění podání – 

tedy vysoce ritualizovaná forma usnesení - vede k tomu, že mnohý laik 

není schopen formulaci takového usnesení porozumět, což může být 

někdy i záměrem poučujícího.  

Takto uměle vytvářené řečové bariéry vedou ke vzniku spíše 

ne-komunikace a také k tomu, že tímto způsobem jsou konflikty spíše 

vyostřovány než skutečně řešeny.365

                                                 
364 Honneth, A.(ed): Zbavovat se svéprávnosti.Paradoxy současného kapitalismu, 
FILOSOFIA, Praha 2007, 1. vydání, 334 str., příspěvek S. Voswinkela Obdiv bez 
ocenění? Str.97 

 Účastník, kterému je doručeno 

pro něj nesrozumitelné usnesení, takovému usnesení nevyhoví                     

a v extrémním případě i ztratí svou při, což mu pochopitelně bude 

připadat formalistické a nespravedlivé. Dochází pak k jevu, 

popisovanému jako odcizení – selhání organizování sociálních vztahů 

ve společnosti, tedy společného lidského konání podle uznávaných 

365 Keller, J.: Úvod do sociologie, Sociologické nakladatelství, Praha 1997, 4. vydání, str. 
58 
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norem, které nevede k cílům.366

                                                 
366 Hudečková, H., Zagata, L.: Sociologie a její aplikace ve veřejné správě, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Praha 2007, 1. vydání, str.106 

 Účastník ztratí víru v to, že je schopen 

si před soudem svá práva uhájit, nebo je alespoň vznést, a buď 

rezignuje, nebo začne po společnosti požadovat vyšší míru ochrany – 

ustanovení zástupce, nejlépe advokáta.  
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IV. Závěr 
 

Aplikací práva se zpravidla rozumí uskutečňování práva 

státními orgány, a to zejména jejich rozhodovací činností.367 Orgány 

veřejné moci při aplikaci práva vydávají jako výsledek své činnosti 

individuální právní akty (akty aplikace práva).368

Aplikace práva soudem má zcela jistě mnohem více rovin, než 

jsou ty, o nichž pojednává tato práce. S ohledem na to, jak obsáhlými 

se ukázaly problémy jednotlivých soudců a organizace, v níž se 

pohybují a právo aplikují, nezabývá se práce ostatními aspekty 

aplikace – tedy způsobem, jakým skutečně aplikace práva probíhá 

z úzce právně-teoretického hlediska, jaké alternativy k soudní aplikaci 

práva existují atd. 

 

Postavení  soudce a jeho zakotvení v justici je natolik 

zajímavou otázkou, že si zaslouží bližší zkoumání, ať už v modelu 

justice meritokratické nebo v kontinentálním modelu kariérní justice. 

Soudci jsou velmi ovlivněni celkovou atmosférou ve společnosti          

a fungováním složité organizace, v níž se pohybují a pracují. Tato 

organizace jim částečně i diktuje způsob, jakým aplikovat právo – ať 

už si to přiznají, nebo ne.  

Skutečnost, že každého soudce jeho zařazení v systému nějak 

ovlivňuje, však není vždy samotným soudcům zřejmá. Zvláště ti starší 

již nejsou schopni si uvědomit, že jejich jednání i rozhodování je 

ovlivněno určitými stereotypy. S ohledem na to, že si tuto skutečnost 

neuvědomují, nedochází ani k výraznějším změnám takových 

                                                 
367 Knapp, V.: Teorie práva, C.H.Beck, Praha, 1995, 1. vydání, str. 186 
368 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva, ASPI Publishing, Praha 2004, 
strana 143 
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stereotypů, které jsou nadále předávány jako jediné možné                     

i nastupující mladší soudcovské generaci. Tento trend je nejvíce patrný 

u soudců skutečně kariérních, tedy těch, kteří jsou uvnitř justice 

kompletně vychováni a socializováni, kteří jinou právní praxi neznají          

a kterým vnější pohled na justici uniká. Z tohoto pohledu je trend 

současné české justice, která se postupně otvírá i kandidátům z jiné 

právní praxe, kteří by mohli přinést alespoň určitou změnu zaběhaných 

mechanismů, pozitivní. 

Stát se soudcem je v jakémkoliv modelu justice v současné 

době poměrně složité a zájem o tuto funkci obvykle v každé zemi 

vysoce převyšuje počet volných soudcovských míst, což svědčí            

o značné atraktivitě soudcovského postu. To, čím je pro většinu 

právníků soudcovské místo tak přitažlivé, je vysoká míra svobody, 

kterou soudce při aplikaci práva, tedy při svém rozhodování 

v demokratické společnosti, disponuje, popř. vyšší a zaručený plat, 

který za svou práci dostává. Ačkoliv si ve většině zemí soudci stěžují 

(na nízké platy, ohrožení nezávislosti atd.) a vymezují se hlavně oproti 

exekutivě, málokterý soudce dobrovolně svůj úřad opouští dřív, než 

dosáhne maximálního věku. 

V České republice a ostatních posttotalitních státech ještě         

i dvacet let po znovuprosazení demokracie nemá soudnictví reputaci 

srovnatelnou s jinými demokratickými zeměmi. I zde však postupně 

dochází ke generační výměně soudců a objevuje se i tendence postavit 

se čelem k minulosti justice jako celku i jednotlivých soudců 

(rozhodnutí Ústavního soudu I.ÚS 517/10, které vyloučilo informaci    

o členství soudce v KSČ ze soukromé sféry soudce a umožnilo tuto 

informaci od soudce požadovat). Tato snaha by se měla projevit            

i v tom, že soudci by měli být schopni přiznat své současné i minulé 

chyby a měli by být schopni se z nich poučit.  
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I když má tedy justice jako organizace i samotní soudci            

a ostatní personál jistě své nedostatky, které je možno zlepšovat, lze 

uzavřít, že justice je stále poměrně dobře fungujícím organismem, 

který je ve většině států schopen zajistit aplikaci práva, i když 

pravděpodobně na různé úrovni. Úroveň, na jaké se aplikace práva 

nalézá, je také vnímána různými subjekty různě. Nedostatky, které 

jednotlivé systémy justice vykazují, nejsou však stále ještě takového 

charakteru, aby byla podstatně ohrožena důvěra v právo a potažmo 

v justici jako organizaci.  

Je však zřejmé, že soudnictví probíhá vývojem, který se 

v jednotlivých státech liší spíše v podrobnostech, problémy existují 

víceméně všude stejné a s jejich řešením dochází k postupné proměně 

soudnictví. Zda je tato proměna k lepšímu, to je možné vždy uzavřít až 

po určitém časovém úseku. 

Vývoj všech justičních systémů je zákonitý, nelze však říci, že 

probíhá všude stejně intenzivně a že je všude stejně chtěný                    

a podporovaný, ať už zvenčí nebo zevnitř. Reformy justice probíhají 

v některých státech řízeně a cíleně, v některých spíše nahodile a po 

jednotlivých krocích, aniž by byla stanovena ucelená koncepce změn. 

Ani v této oblasti však nelze přesně říci, zda je z dlouhodobého 

hlediska výhodnější postupný a živelný vývoj, reagující (byť se 

zpožděním) na proměny společnosti, nebo jednotně stanovený 

reformní rámec, který společenskou situaci více či méně akceptuje       

a který přebírá modely zahraničních úprav nebo nové teoretické 

koncepty. 

Při vlastním životě justice však nelze přehlédnout, že se tato 

organizace chová stejně jako každá jiná moderní organizace, je 

ohrožena stejnými nemocemi, s nimiž se musí vypořádat. Způsob, 

jakým se s těmito nedokonalostmi vypořádává, pak vypovídá mnohé     
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o stavu soudnictví v jednotlivých státech. Nejzávažnější chorobou 

současné justice, a to kariérní i meritokratické, je postupná 

byrokratizace. Hranice mezi tím, kdy byrokratizace ještě slouží ke 

zefektivnění pracovních postupů a kdy se už stává neomezeným 

vládcem justice, je úzká a málo zřetelná. V běžném životě pak tuto 

hranici pracovníci justice i její funkcionáři často ani nevnímají             

a podřizují se byrokratickým postupům jako jediným možným. 

V těchto okamžicích pak nabývá opět na významu výběr 

soudcovských kandidátů a jejich celková morální a odborná kvalita, 

která jejich chování v organizaci významným způsobem ovlivňuje. 
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Résumé 
 

 Práce Aplikace soudem z právně-sociologické perspektivy se 

zabývá jednak jedincem, který právo v rámci soudnictví aplikuje, 

jednak samotným soudnictvím.  Jedinec, který žije a pracuje v tak 

složité organizaci, jakou je moderní justice, je touto organizací 

ovlivňován a je tím ovlivněna i jeho práce – tedy samotná aplikace 

práva. 

 Jednotlivé systémy justice, tak, jak se v průběhu let vyvinuly, 

směřují zhruba ke stejným cílům, k nimž však volí odlišné prostředky. 

Odlišné je i postavení soudců v justici meritokratické a kariérní. Tyto 

odlišnosti se projevují v tom, jakým způsobem jsou vybíráni kandidáti 

na soudce, jak jsou samotní soudci ustanovováni i jaká je možnost 

jejich odvolání z úřadu. Blíže jsou proto rozebrány dva odlišné 

systémy – federální soudnictví v USA jako příklad justice 

meritokratické a české soudnictví jako typická ukázka justice kariérní. 

V rámci USA je zmínka i o soudcovských volbách, které se však 

nedotýkají federální justice a jsou doménou pouze některých států. 

Jedná se však o natolik jedinečný způsob ustanovování soudců, že je 

mu věnována zmínka s tím, že jsou uvedeny klady a zápory, tak jak 

jsou v samotném USA vnímány. 

 Postavení soudců je dále rozebráno i z hlediska jejich 

odborných a lidských kvalit. Zvláštní pozornost je věnována systému 

odborného školení soudcovských kandidátů, které je ze své podstaty 

možné jen v kariérní justici. V některých systémech existuje                 

i periodické přezkušování soudců, zvláště na počátku jejich kariéry, 

popř. určité zkušební období. Zde je využito srovnání jednotlivých 

modelů zemí kontinentální Evropy. Dále jsou rozebrány také 

osobnostní a morální úroveň, její zjišťování a následné monitorování, 
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etické standardy a kodexy a případné následky různých etických 

prohřešků. 

 Stejně tak jako vstup do justice, tak i možné odvolání z úřadu 

je odlišně vnímáno v jednotlivých justičních systémech, přičemž 

podrobněji se práce věnuje impeachmentu v USA a ztrátě úřadu 

v české justici (kárné provinění, odsouzení pro trestný čin atd.). 

Důležitým prvkem v životě soudce i justice je také motivace 

soudců, která může existovat v několika rovinách. Podrobněji je 

zkoumána finanční motivace, neboť se jedná o poměrně živé téma 

téměř v každé justici. Pro srovnání je uvedena platová hladina 

v ostatních zemích kontinentální Evropy a také názory amerických 

autorů, neboť i v USA je finanční ohodnocení federálních soudců 

otázkou poměrně palčivou.  

 Jeden z oddílů se věnuje krátce i soudcovské nezávislosti       

a podrobněji jejich odpovědností, což je téma v kariérní justici téměř 

neprobádané. Z tohoto důvodu jsou využity zejména zkušenosti 

amerických autorů, obvykle z řad federálních soudců. 

 Soudci nejsou jedinými, kdo v soudnictví právo aplikuje,       

a proto je krátce rozebráno i postavení středního administrativního 

personálu na českých soudech. Tito pracovníci disponují určitými 

pravomocemi, které se těm soudcovským podobají. Z jiného pohledu 

je však jejich postavení zcela odlišné, záruky jejich nezávislosti jsou 

kvalitativně úplně jinak vnímány, což má zpětně vliv na jejich 

rozhodování. 

 Druhá část práce se věnuje soudnictví jako systému. Nejprve 

je rozebrán faktický stav panující v české justici s přihlédnutím 

k ostatním systémům kontinentální Evropy. Faktickým stavem je 

míněna organizace a správa justice, systémy správy justice, 

soudcovská samospráva. V souvislosti se soudcovskou samosprávou je 
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zmínka  i o soudcovských radách fungujících v zemích kontinentální 

Evropy, jejich kompetenci, zakotvení v systému apod. Co se týče 

systémů správy justice, využila jsem kanadské zkušenosti, neboť v této 

zemi byla zpracována podrobná zpráva, věnující se systémům správy 

justice, výhodám a nevýhodám jednotlivých systémů a jejich 

porovnání. 

 Z hlediska českého soudnictví je popsán současný stav, 

vycházející ze stávajícího zákona o soudech a soudcích a tradic 

poválečného uspořádání a správy. Pozornost je také věnována 

reformním krokům, které však zatím postrádají jednotný záměr. 

Jednotlivé reformní kroky jsou rozebrány podrobněji, jsou to hlavně 

elektronizace justice a snaha o změnu organizace práce na soudech 

vytvořením minitýmů. 

 Závěrečná část práce je věnována pohledu na justici jako 

formální organizaci z hlediska sociologického. Jedná se o organizaci, 

ohroženou postupnou byrokratizací z několika odlišných směrů. 

Jedním z těchto směrů je byrokratizace samotného soudního 

sporu, kde dochází k poměrně značné ritualizaci pravidel                      

a komunikace. Tato ritualizace stále více brání tomu, aby soudnictví 

konalo svou základní funkci, tedy ochranu porušených práv 

jednotlivců. Běžný člověk totiž ztrácí schopnost se v soudním sporu 

orientovat, zachovávat všechny svoje procesní povinnosti a vyhovět 

výzvám soudu. 

Také soudní hierarchie má vliv na to, že rozhodování soudce je 

ovlivněno ovzduším organizace více, než je ochoten si sám připustit,     

a také více, než je veřejnost schopná tolerovat. Soudce rovněž přestává 

být tím jediným, kdo je za rozhodnutí zodpovědným, což je důsledek 

přetíženosti soudů nejen v Evropě, ale i v USA. Toto přetížení je 

řešeno jednak snahou o zmenšení podílu času, který soudce jednomu 



 182 

případu věnuje,  jednak i přesunem práce a odpovědnosti úplně mimo 

soudce na asistenty a úředníky. 

Posledním aspektem byrokratizace soudnictví je stanovení cílů 

soudnictví, které není stanoveno ve vzájemném souladu na 

jednotlivých úrovních. Na soudce je kladena odpovědnost, aby 

vyhověl různému pojetí cílů, kterých by měl ve své práci dosahovat. 

K plnění těchto cílů je také přímo i nepřímo celým systémem 

donucován.  Na jeho roli pohlíží různí zadavatelé různě, což může vést 

ke vzniku konfliktů. 

Pro schopného právníka je možnost svobodného a tvořivého 

rozhodování jedním z nejvyšších cílů, ke kterým je možné v právnické 

profesi dospět. Pokud bude své povolání tímto způsobem chápat 

většina soudců, neměl by vyvstávat větší problém s jejich osobnostní                  

a odbornou kvalitou, s kvalitou rozhodování a potažmo ani s vnímáním 

justice u širší veřejnosti. S ohledem na to, že se stalo  v České 

republice povolání soudce přece jen prestižnějším, nežli bylo v dobách 

totality, mělo by se to projevit na postupném zkvalitňování 

soudcovského kádru. I když má justice jako organizace i samotní 

soudci i ostatní personál jistě své nedostatky, které je možno zlepšovat, 

lze uzavřít, že justice je stále poměrně dobře fungujícím organismem, 

který je ve většině států schopen zajistit aplikaci práva.
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Résumé 

 

The  thesis – The Applications by a Court from the Legally-

Sociological Perspective -deals partly with an individual  who applies 

law within the frame of  justice, partly with  justice as such. An 

individual who lives and works within such a complicated organisation 

as modern justice appears to be,  is influenced by the organization, and 

so his work is influenced – thereby the application of law itself. 

Various judicial systems as they have been developed  over the 

years, aim at the same targets in the rough. However, they choose 

different means for target achievement. The position of judges in  

meritocratic  and career justice is also different. The differences can be 

seen in the way  judge candidates are chosen,  in what way judges are 

appointed and in the posibility to remove  judges from their office. 

Two different systems have been analysed in detail – the US federal 

judicial system as an example of meritocratic justice and the Czech 

judicial system as a typical example of career justice. Regarding the 

USA, there is a mention of  judicial elections that  do not refer to the 

federal judicial system and seem to be a domain only in several US 

states. The elections are considered to be such a unique way of judge 

appointment so that is the reason why their pros and cons  are also  

mentioned exactly as they are understood in the USA. 

Futhermore, the position of judges has also been studied in 

terms of  professional and human qualities. Special attention is given 

to the system of  professional training for judge candidates , which is ,  

based in its nature, possible only in career justice. In some systems 

there are periodical examinations of judges, especially at the beginning 

of their careers, eventually a probation period is provided. In this part, 
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comparisons of various models in continental European countries are 

used. Futhermore,  the level of personal and moral development, the 

level determination and follow-up monitoring, ethical standards  and 

codes, possible consequences of ethical misconduct have been 

analysed. 

Both, entering the judicial system as well as a possible 

removal from office , are undestood in a different ways in various 

judicial systems, more details are given about the process of 

impeachment in the USA and a removal from office in the Czech 

judicial system.(disciplinary transgression, conviction of a crime, etc.) 

Motivation of judges is the significant element of judges’ and 

judicial system life. This can exist in several levels. More details are 

given about financial motivation as it is thought to be a hot topic 

nearly in every judicial system. The comparison of  salary rates in 

other countries of continental Europe is shown and the opinion of 

American authors is given as the financial evaluation of federal judges 

in the USA seems to be a very burning issue. 

One of the parts deals shortly with judicial independence and 

provides more details about judges’ responsibility, which is the matter 

in career justice that has not been studied properly yet . That is the 

reason why  especially the opinion of American authors, usually 

federal judges, was  used. 

Judges are not the only people  who apply law in judicial 

systems and so the position of middle administrative personnel  at 

Czech courts has been analysed in short. This personnel dispose of  

specific powers that  resemble powers of a judge. Viewing this issue 

from the other side, the position of the personnel is totally different, 

safeguarding of their independence is perceived in totally different 

quality which influences their decision making in a retroactive way. 
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The second part of the thesis deals with justice as a system. At 

first the existing condition governing the Czech justice has been 

analysed with consideration of other systems of continental Europe. 

Organization and administration of justice, systems of justice 

administration, judicial self-government are meant by the existing 

condition. In contex of the judicial self-government, there is a mention 

of  councils of judges working in  the countries of continental Europe, 

of their competence, of their anchoring in the system, etc.  Concerning 

the systems of justice administration, I have applied  experience from 

Canada, as a very detailed report has been worked up there, concerning 

to systems of justice administration, advantages and disadvantages of 

various systems and their comparison.  

In the terms of Czech justice, the existing condition has been 

described as a  system resulting from the existing law on courts and 

judges and traditions of after-war arrangement and administration. 

Certain attention is given to reformatory steps. However, they have 

lacked their single intention . Single steps are analysed in detail, these 

are especially electronisation of justice and tendency to change work 

organization at courts by mini team building. 

The closing part of the thesis deals with a view at justice as a 

formal organization in the terms of sociology. It is the organization 

endangered by byrocratization from different directions. 

One of the directions is byrocratization of litigation itself 

where considerable ritualization of rules and communication appears. 

The ritualitazion more and more  impedes justice to carry out its 

principal function, i. e. protection of breached rights of individuals. An 

ordinary man is losing his ability to understand litigation, to perform  

all his procedural duties and to comply with judicial notices. 
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The judicial hierarchy has an effect on the fact that decision making of 

a judge is influenced by the atmosphere of the organization more than 

the person is able to admit, and more than  the public  is able to 

tolerate. A judge is no more the only person who is responsible for 

decisions, which is the result of  the fact that courts are overloaded not 

only in Europe but also in the USA. There is a tendency to solve this 

overloading  partly by reduction of the time  a judge spends on a case, 

and partly by moving work and responsibility out of a judge, to 

assistents and officers. 

The last aspect of byrocratization of justice is setting the goals 

of justice which is in no accordance at individual levels. Responsibility 

is laid upon a judge to comply with various conceptions of goals that 

he should reach at work. He is also obliged to fulfil the goals directly 

or indirectly by the whole system. Various contracting authorities can 

view his role in different ways  so that it can cause a conflict. 

For a qualified lawyer, the possibility  to make a free and 

creative decision is one of the highest goals which can be reached in 

the profession. If most judges understand their profession like this, 

there should  appear a bigger problem neither with their personal and 

professional qualities,  nor with the quality of decision making , nor 

with the perception of justice with wide public. In consideration of the 

fact that the profession of judge has become more prestigious than it 

used to be during the years of the totality regime, this should be 

demonstrated by gradual improvement of quality of  judges and 

judicial staff. 

Although justice as an organization, as well as judges and 

other personnel have surely their imperfections which can be 

improved,  the thesis can be concluded that justice is still a quite 
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efficient organism that is able to ensure the application  of law in most 

countries.
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