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Anotace 

Cílem této diplomové práce je především zaměřit se na postavení soudce zakotvené v právním 

řádu České republiky. Autorka se zde věnuje procesu vzniku a zániku funkce soudce, jeho 

právům a povinnostem. Značná část práce je též věnována principu nezávislosti a nestrannosti 

soudce, který zajišťuje právo na spravedlivý proces. Práce se zároveň okrajově dotýká i 

historie soudnictví v České republice.  

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to focus on the position of judge as it is established in the law system 

of the Czech Republic. The author is pursuing the genesis of judge's function, rights and 

duties of a judge and considerable part of this work is dealing with the principle of judicial 

independence and impartiality which ensures right to a fair trial. This thesis also marginally 

summarizes the history of judiciary in Czech Republic. 
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Úvod  
 

Téma této diplomové práce jsem zvolila z toho důvodu, že mi role soudce byla blízká 

od raného věku. Tehdy jsem s napětím sledovala a četla pohádky, ve kterých hrál hlavní roli 

moudrý soudce (například Rozsudky soudce Ooky z r. 1988, Pohádky tisíce a jedné noci). Již 

tenkrát jsem si utvořila prvotní názor na soudce jako osobu vždy pohotovou a důvtipnou, za 

kterou jeho sousedé chodí s důvěrou žádat rozřešení svých sporů. Jak čas míjel, dozvídala 

jsem se o postavení soudce více. Můj zájem o toto povolání s časem neochladl a stejně tak se 

o mnoho nezměnil můj pohled na soudce jako na (v ideálním případě) osobu váženou a 

nestrannou. Ostatně i výsledky průzkumu veřejného mínění toto povolání řadí na pěkné 

sedmé místo.1 Soudce je zkrátka osobou, která v naší společnosti pro většinu lidí představuje 

zhmotněnou záruku vymahatelnosti práv, potažmo právního státu, a úprava postavení soudců 

je z tohoto důvodu neustále podrobována debatám a pochybnostem. 

Rozhodla jsem se tedy v této práci prozkoumat postavení soudce v České republice de 

lege lata, problémy a specifika, které se s touto funkcí pojí. Ráda bych se věnovala jak 

základům právního postavení soudce, které obsahuje Ústavní pořádek ČR, tak jednotlivým 

ustanovením zákona, která mají zajistit soudcovskou nestrannost a nezávislost, 

pracovněprávnímu vztahu soudce, odpovědnosti soudce i stále aktuální debatě týkající se 

práva na soudcovskou „samosprávu“. Vzhledem k rozsáhlosti tématu ponechávám stranou 

rozbor právního postavení soudce ústavního soudu, jakožto specifické funkce sui generis.  

Zároveň jsem byla nucena omezit historický pohled na soudnictví v naší zemi na 

nejzajímavější a nejvýznamnější milníky s důrazem na období první republiky a období po 

roce 1948, která specifickým způsobem deformovala soudcovskou nezávislost a nestrannost. 

Práce v žádném případě neaspiruje na komplexní souhrn materie pojící se k právnímu 

postavení soudce, neboť takový rozsah by se vymykal parametrům diplomové práce a bylo by 

zapotřebí mnohem podrobnějšího a delšího výzkumu. 

Doufám, že se mi v předkládané práci podaří vykreslit základní aspekty právního 

postavení soudce, které toto povolání (a dle mého názoru i poslání) definují, a že se v ní 

dostane trocha pozornosti osobě soudce, která je u nás, v kontinentálním systému práva, 

poněkud upozaděna představou, že soudce je pouze mechanicky rozhodující osoba, která do 

                                                           
1
 viz. Prestiž povolání. Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. 2007 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3431/f3/100704s_eu70628.pdf 
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svých rozhodnutí nedává nic ze svého já. Zároveň se, přes idealismus mladého studenta práv, 

pokusím nahlédnout současnou situaci českého soudnictví kritičtějším pohledem de lege 

ferenda a nabídnout dle mého názoru optimální řešení situace. 

Práci jsem z důvodu přehlednosti a systematičnosti rozčlenila na tři části. V první části 

se věnuji průřezu důležitými okamžiky dějin soudnictví v naší zemi a zároveň je v této části 

načrtnuto současné soudnictví, včetně věčně aktuální debaty ohledně reformy soudnictví a 

toho, zda je opravdu nutná.  

Druhá část, která by spolu s třetí částí měla být jádrem práce, pojednává o zákonné 

úpravě postavení soudce v právním řádu České republiky. Popisuje postupně vznik funkce 

soudce, jeho práva a povinnosti a také zánik funkce soudce. Pro získání nadhledu v dané 

tématice jsem také čerpala informace o zákonné úpravě postavení soudců ve Švýcarsku a 

druhá část práce obsahuje krátkou kapitolu věnující se tomuto exkurzu do zahraniční úpravy. 

V třetí části jsem se zaměřila na nezávislost a nestrannost soudů a soudců a rozbor 

jednotlivých záruk, které náš právní řád obsahuje. V závěru této části je též kapitola mapující 

mezinárodněprávní dokumenty vztahující se k nezávislosti soudce. 

Informace jsem čerpala především z odborných publikací a článků (výborným zdrojem 

nepřeberného množství faktů týkajících se justice a soudců se ukázal především časopis 

Soudce), právních předpisů, mezinárodních dokumentů týkajících se právního postavení 

soudce, internetových zdrojů a judikatury.  

Práce vychází z pramenů a informací dostupných v době dokončení práce, tedy k 26. 

květnu 2013.  
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1. Část: Soudnictví a postavení soudce v českých zemích v období 
od roku 1918 do současnosti 
 
 Mým původním záměrem bylo v této práci shrnout vývoj soudnictví a postavení 

soudce v naší zemi. Jak však můj výzkum postupoval, bylo jasné, že není možné obsáhnout 

veškeré významné okamžiky dějin soudnictví tak, aby to nebylo na úkor vlastnímu rozboru 

právního postavení soudce v současnosti. Nicméně považuji tuto část za důležitý úvod k 

částem dalším, jelikož právě díky historickému vývoji je možno nazírat postavení soudce 

v současnosti a sledovat rozdíly a nuance mezi zákonným postavením soudce v tehdejších 

předpisech a realitou. Z výše uvedených důvodů slouží tato část diplomové práce pouze jako 

náčrt zásadních změn soudní moci a soudcovského stavu v různých, často přelomových, 

obdobích novodobých dějin České republiky, potažmo Československa. 

 

 

1.1 Soudnictví  za první republiky  
 

Soudnictví může být bezesporu vnímáno jako základní funkce právního státu. Stát je 

povinen garantovat fyzickým i právnickým osobám přístup k nestrannému a  nezávislému 

soudu, který jako nezúčastněný třetí poskytuje zákonem stanoveným způsobem ochranu 

subjektivních práv.  Pokud by stát nezajistil výkon soudnictví, jednalo by se o denegatio 

iustitiae, jelikož jiný způsob, jak se dovolat spravedlnosti, neexistuje a pouze stát má 

"monopol" na výkon soudnictví. S výkonem soudnictví také souvisí zajišťování 

vykonatelnosti a vynutitelnosti soudních rozhodnutí, které je opět upraveno státem, především 

úpravou vynutitelnosti rozhodnutí v právních předpisech procesní povahy. 

Právo na soudní ochranu bylo v historii zajišťováno různými dokumenty, přičemž 

nejstarším je nejspíše anglická Magna Charta Libertatum z roku 1215. Toto právo 

zakotvovaly též ústavní normy Francie či USA. I nově vzniklé Československo zajišťovalo 

výkon soudnictví. Zákonem Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. o zřízení 

samostatného státu československého (recepční norma) byl v zájmu kontinuity recipován 

právní řád Rakousko-Uherský. Tedy došlo k převzetí soustavy soudů i předpisů upravujících 

soudnictví (soudy byly recepčním zákonem opomenuty, nicméně pomocí rozšiřujícího 

výkladu byly zahrnuty pod označení správní orgány). Kontinuita byla zachována i po 

personální stránce, kdy došlo k obsazení soudů českými soudci a úředníky, kteří předtím 
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působili u soudů rakouských. 

První ústava Československé republiky, která byla přijata 29. února 1920 spolu 

se zákonem č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky, již 

zakotvovala klasickou dělbu moci, tzn. dělbu na moc zákonodárnou, vládní a výkonnou a 

soudní. Konkrétně v hlavě IV. byla definována moc soudcovská, a to jako moc nezávislá, 

oddělená od správy. Ústava zároveň garantovala právo občana na to, aby o něm rozhodoval 

zákonný soudce, řízení bylo veřejné a ústní. Zakotvena byla též zásada odpovědnosti státu za 

škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Soudci měli vykonávat svůj úřad neodvisle, 

jsouce vázáni pouze zákonem. Ustavování do funkce soudce bylo časově neomezené2, zákon 

zakazoval přeložení, sesazení nebo dání soudce do výslužby proti jeho vůli, s výjimkou 

zavedení nové soudní organizace a z důvodů disciplinárního řízení. Soudci z povolání nesměli 

dle Ústavy zastávat jiné placené funkce, pokud zákon nestanovil jinak. V roce 1924 byl přijat 

zákon o inkompatibilitě, jež měl ustanovení Ústavy doplnit. Zákon sice zdůrazňoval důležitost 

tohoto institutu, ale týkal se pouze vztahu členství v Národním shromáždění a působení 

v soukromoprávních vtazích a inkompatibilitu s jinými funkcemi nestanovil. 

Případné nedostatky v práci soudce hodnotil disciplinární soud, který mohl jako jediný 

rozhodnout o přeložení soudce na jiné místo, penzionování nebo propuštění soudce. Řízení 

před disciplinárním soudem bylo ústní a neveřejné. Disciplinární soud zároveň rozhodoval o 

odchodu soudce do výslužby, pokud to soudcův zdravotní stav vyžadoval3.  

Podmínky pro ustanovení soudcem stanovil zákon. Šlo o státní občanství, dokončené 

právnické vzdělání, vykonání justiční praxe, složení justičních zkoušek a přísahy. Kandidáti 

na soudce se po dobu tří let připravovali na činnost soudce a poté skládali soudcovskou 

zkoušku. Soudci byli v zaměstnaneckém poměru vůči ministerstvu spravedlnosti, nepodléhali 

však kontrolám či pokynům ze strany svých nadřízených. Co se týče výkladu zákona, soudce 

byl nezávislou nejvyšší autoritou a rozhodoval pouze podle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí. Nezávislost měla být zajištěna také materiálním zabezpečením soudce.  

Převzatá soudní soustava trpěla nedostatkem soudců. Nedostatečná obsazenost soudů 

soudci byla nejpalčivějším problémem na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, kde došlo k 

ochromení činnosti soudů. Zároveň se zvyšoval nárůst nápadu na soudy, přičemž počet 

soudců byl zachován. Tento problém řešilo přechodné zkrácení čekatelské lhůty. Soustavu 

                                                           
2
 viz. § 99 Ústavy z roku 1920. 

3
 žádná horní věková hranice pro odchod do výslužby u prvorepublikových soudců nebyla stanovena. 
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soudů tvořily okresní, krajské, vrchní soudy a Nejvyšší soud, zároveň souběžně působily i 

soudy mimořádné, např. soudy pojišťovací, živnostenské, rozhodčí či pracovní. Sídlem 

Nejvyššího soudu se od roku 1919 stává Brno a organizačně odpovídá organizaci Nejvyššího 

soudního a kasačního dvora ve Vídni4. Soudy nižších stupňů byly až do roku 1928, vzhledem 

k odlišné organizaci soudnictví v Předlitavsku a Uhrách, organizovány odlišně v českých 

zemích a na Slovensku. Zákon č. 201/1928 Sb. o úpravě některých organizačních otázek 

v oboru soudnictví pak tyto odlišné režimy sjednotil tak, že stanovil jako sborové soudy (tedy 

soudy, u kterých působil senát) soudy vrchní, soudy krajské a základní organizační jednotkou 

zůstaly soudy okresní, u kterých rozhodovali samosoudci. 

 

 

1.2 Doba protektorátu Čechy a Morava 
 

Okupace českých zemí začala na základě Mnichovské dohody. Protektorát Čechy a 

Morava, který okupaci završil, byl zřízen Výnosem A. Hitlera ze dne 16. 3. 1939 a trval do 4. 

5. 1945. Dle čl. 12 Výnosu zůstalo platné právo českých zemí v účinnosti, nebylo- li v 

rozporu se smyslem Protektorátu.  

Soudnictví se stalo jedním z hlavních nástrojů nacistické likvidační politiky vůči 

našemu národu. Na našem území fungovalo jak soudnictví autonomní, které vycházelo z 

předválečného soudnictví, tak soudnictví říšskoněmecké. Obyvatelé protektorátu, kteří byli 

příslušníky německého národa, byli Výnosem označeni za německé státní příslušníky a 

vztahovala se na ně tedy německá soudní pravomoc. Došlo ke zřízení 12, později 14 

německých soudů (Amtsgerichte) na území Protektorátu, jejichž věcná kompetence 

odpovídala českým okresním soudům, územní působnost však vycházela z působnosti 

krajských soudů. Dva německé zemské soudy (Landgerichte) v Praze a Brně odpovídaly 

územní působností našim vrchním soudům, věcná působnost korespondovala s našimi 

krajskými soudy. Pro území celého Protektorátu byl zřízen vrchní zemský soud 

(Oberlandgericht) v Praze s věcnou působností našich vrchních soudů. U vrchních zemských 

soudů byly zřízeny zvláštní soudy, jejichž úkolem bylo stíhat činnost zaměřenou proti 

okupační moci. V roce 1934 byl zřízen lidový soudní dvůr v Lipsku, před nímž se řešily 

především případy velezrady též protektorátních příslušníků. Po atentátu na Heydricha se 

                                                           
4
 první a druhý prezident, čtyři senátní prezidenti a čtyřicet radů. 
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zásadní právní normou stalo Heydrichovo nařízení o civilním výjimečném stavu z 27. září 

1941. Stanné soudy, jejichž členové byli dosazováni říšským protektorem, soudily činy jako 

např. nedovolené přechovávání zbraní nebo činy proti veřejnému pořádku a bezpečnosti. 

Průběh tajného řízení nebyl stanoven žádným procesním předpisem a byl zcela na vůli 

soudců. Jediným možným trestem byl trest smrti. Nadále působily řádné soudy 5 a byla též 

zachována činnost mimořádných soudů6.  

Z výkonu soudnictví byli vyloučeni soudci, kteří neprokázali rasově čistý původ ve 

smyslu Norimberských zákonů. Němčina byla před soudy používána jako úřední jazyk. Velký 

počet českých soudců byl na základě svých občanských postojů a vlasteneckých aktivit 

intervenován a vězněn. Nezávislost ustupovala nátlaku a strachu z existenčního ohrožení. 

 
 

1.3 Éra totality 
 

V únoru 1948 došlo k převzetí moci KSČ, jež nastolila diktaturu proletariátu. K 

přetrhání zbývajících vazeb s minulým režimem a ke zdůraznění nového nasměrování státu k 

socialismu, byl přijat ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 

(označovaná jako Ústava 9. května). Soudy se zabývala kapitola sedmá této ústavy. Stanovila 

tři soudy s celostátní působností- Nejvyšší soud, Nejvyšší vojenský soud a Správní soud. 

Poválečné soudnictví trpělo nedostatkem soudců, asi polovina soudcovských postů byla 

neobsazena. Tomu nepřispělo ani to, že záhy po převratu bylo z justice vyloučeno asi 10% 

stávajících soudců, které režim považoval za politicky nespolehlivé. 

Zákon o zlidovění soudnictví (č.319/1948 Sb.) přinesl nový institut soudců z lidu, kteří 

byli postaveni na úroveň soudců z povolání, a určil, že senáty u soudů první instance se mají 

skládat z jednoho soudce z povolání a dvou soudců z lidu. Soudci z lidu byli povoláváni 

územními národními výbory na dobu dvou let a výslovně byli z této funkce vyloučeni 

reprezentanti právnických profesí. Zákon o zlidovění soudnictví byl zároveň snahou o 

přizpůsobení organizace soudnictví krajskému zřízení národních výborů. Záhy byl přijat 

zákon č. 320/1948 Sb., o územní organizaci krajských a okresních soudů. Zákon o zlidovění 

soudnictví stanovil, že soudní moc v občanskoprávních kauzách zásadně vykonávají okresní 

                                                           
5
 říšské soudy, vrchní zemské soudy, krajské soudy a úřední soudy. 

6
 Např. pracovní, dědické a stanné soudy. 
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soudy, krajské soudy a Nejvyšší soud, naopak většina zvláštních soudů byla zrušena7. Taktéž 

došlo k personálním změnám v soudnictví směřujícím k personálnímu obsazení soudů 

odpovídajícímu třídní skladbě společnosti.  

Zákon o zlidovění soudnictví již předjímal vznik Státního soudu, jenž byl zřízen 

zákonem č. 232/1948 Sb. a jeho proklamovaným úkolem bylo posuzování trestných činů 

podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky (zákon č. 231/1948 Sb.). Státní soud 

s celorepublikovou působností sídlil v Praze a měl samostatná oddělení v Brně a Bratislavě. 

Po personální stránce byl tvořen prezidentem, viceprezidenty, soudci z povolání a soudci 

z lidu. Soudci z lidu byli jmenováni vládou na návrh krajských národních výborů na jeden 

rok. Soudce z lidu měl být starší 35 let a mladší 60 let, musel být zapsán ve voličském 

seznamu a prvořadým předpokladem pro tuto funkci byla státní spolehlivost a oddanost 

myšlence lidově demokratického zřízení. Senáty Státního soudu měly pět členů: tři soudce 

z povolání a dva soudce z lidu. 

V následujícím období docházelo k zjednodušování a oklešťování práva, které 

vycházelo z myšlenky, že právo nemá být srozumitelné jen vzdělaným. Typickým vyústěním 

této teorie byla tzv. právnická dvouletka, kdy bylo ve dvou letech (1949-50) přijato hned 

několik zásadních zákonů. Mimo jiné i občanský zákoník (č.141/1950 Sb.) a občanský soudní 

řád (č.142/1950 Sb.). V roce 1949 byla zřízena právnická škola pracujících. Škola byla 

spravována Ministerstvem spravedlnosti a umožňovala v krátkých kurzech osobám z 

"dělnické třídy" bez ohledu na dosažené vzdělání nastoupit do funkce soudů z povolání nebo 

prokurátorů. Absolventi těchto kurzů byli většinou pověřováni k výkonu trestní jurisdikce, 

jejímž těžištěm se stala právní úprava z 50. let. Ačkoli by se zdálo, že justiční zločiny 

padesátých let byly především výsledkem činnosti "péešpáků", jak byli absolventi těchto 

rychlokurzů označováni, tak k selháním docházelo často na stranách soudců působících ve 

svých funkcích ještě z doby před únorovým převratem. Soudce Ota Ulč vyslovil v souvislosti 

s tímto faktem teorii, že "staří" soudci, kteří byli pro režim podezřelí již z titulu toho, že dráhu 

nastoupili před komunistickým převratem, měli tendence ustavičně režimu dokazovat svou 

loajalitu. Rozhodování soudců navíc podléhalo kontrole ze strany státní prokuratury. 

Ústavním zákonem o soudech a prokuratuře (č. 64/1952 Sb.) pak došlo k nepřímé 

novelizaci sedmé kapitoly Ústavy 9. května, kdy měl být nastolen nový způsob organizace 

soudnictví a prokuratury po sovětském vzoru. K provedení tohoto zákona byl vydán zákon č. 

                                                           
7
 Např. pracovní soudy, hornické rozhodčí soudy, porotní soudy, soudy mládeže… 
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66/1952 Sb., o organizaci soudů. Soudní soustavu tvořily obecné soudy (Nejvyšší, krajské a 

lidové soudy) a soudy zvláštní (vojenské a rozhodčí), naopak Nejvyšší vojenský soud a 

Správní soud byly touto úpravou zrušeny. Došlo též ke zrušení Státního soudu a jeho 

pravomoc přešla na krajské soudy. Soudci z povolání i soudci z lidu byli voleni. 

Zákon č. 36/1957 Sb., o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a 

o úpravě některých jejich poměrů upravoval volitelnost soudců. Soudcem z povolání mohl být 

zvolen každý bezúhonný občan Československé republiky, který byl oddán lidově 

demokratickému zřízení, měl potřebné odborné znalosti, mohl volit do národních výborů a 

dosáhl ke dni volby věku 23 let. Pro soudce z lidu platily tyto podmínky obdobně, s výjimkou 

odborné způsobilosti. Funkční období soudců a soudců z lidu bylo tříleté. Volba probíhala z 

kandidátů navržených radou okresního národního výboru, kandidáty na soudce ke krajskému 

soudu navrhovala rada krajského národního výboru. Soudci mohli, pokud se dopustili hrubého 

porušení svých povinností, být odvoláni z funkce národním výborem, který je zvolil. Též 

mohlo dojít k odvolání soudce, pokud soudce pozbyl způsobilosti být volen nebo nebyl již ze 

zdravotních důvodů schopen tuto funkci vykonávat. Za účelem kontroly činnosti soudců ze 

strany národních výborů byla soudcům stanovena povinnost podávat národním výboru, který 

jej zvolil, pravidelné zprávy. 

Následoval ústavní zákon č. 100/1960, Ústava Československé socialistické republiky, 

ve kterém však v oblasti soudní moci nedošlo k zásadním změnám oproti Ústavě 9. května a 

na ní navazujícím zákonům z roku 1952. Čl. 97, odst. 1 stanovil jako povinnost soudní moci 

především ochranu socialistickému státu, odsouvaje "práva a oprávněné zájmy občanů" na 

druhé místo. Funkční období volených soudců bylo v roce 1960 prodlouženo na čtyři roky. 

Soustava soudů, kterou v návaznosti na socialistickou ústavu dále rozvíjel zákon č. 

62/1961 Sb., o organizaci soudů, byla tvořena Nejvyšším soudem, krajskými a okresními 

soudy, vojenskými soudy a nově zavedenými místními lidovými soudy (Zákon o místních 

lidových soudech, č.38/1961 Sb.) Tyto nové instituce měly projednávat méně závažné případy 

porušování zákona, společenského pořádku a drobné majetkové spory. Senáty složené z laiků 

byly tříčlenné a zřizovaly se v obcích a na pracovištích. Členy těchto soudů měli volit občané 

na shromážděních. Jako odvolací soud proti rozhodnutím místního lidového soudu působil 

soud prvostupňový. Vzhledem k neúspěšnosti této instituce však došlo k jejímu brzkému 

zrušení, a to s účinností od 1. 1. 1970. Zákon o organizaci soudů formálně stanovil nezávislost 

soudců, avšak zároveň uložil soudcům povinnost vykládat zákony v souladu se socialistickým 

právním vědomím.  
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Dalším zákonem, který upravoval volbu soudců z povolání a soudců z lidu byl zákon 

č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců. Byť mnohokrát novelizován, tento 

zákon platil až do devadesátých let. Kromě republikových okresních a krajských soudů 

rozhodovaly také jako soudy nejvyšší instance na republikové úrovni Nejvyšší soudy ČSR a 

SSR. Nejvyšším soudním orgánem federace byl Nejvyšší soud ČSSR se sídlem v Praze. 

Ústava z roku 1968 přizpůsobila organizaci justice nově vzniklé federaci. Soudní 

soustava zůstala, až na místní lidové soudy, zachována. V roce 1968 byl přijat zákon o 

soudních rehabilitacích, na jehož základě se do justice vraceli soudci, kteří byli v minulosti 

nuceni z politických důvodů odejít. Pro budoucí soudce z povolání již byl stanoven 

požadavek úplného právnického vzdělání a justiční zkoušky. Systém volby soudců byl sice 

zachován, tato volba byla ale přesunuta na Národní rady pro republikové soudní soustavy a 

Federálnímu shromáždění pro soustavu federální. Délka funkčního období byla 10 let. Účast 

soudců z lidu zůstala pouze v senátech soudů prvního stupně. Soudci z povolání od roku 1969 

podléhali stranickým prověrkám, přičemž mnoho z nich bylo z výkonu soudnictví odvoláno 

na základě předpokladu, že ten, kdo byl vyloučen ze strany, se dopustil zrady dělnické třídy a 

tím porušil soudcovský slib. V důsledku těchto čistek soudcovského stavu došlo k 

přechodnému nedostatku soudců z povolání. 

Charakterizovat soudnictví komunistické éry bychom mohli všelijak, jen ne jako 

nezávislé. Nezávislost zde ustupovala politickým zájmům. Soudy se staly nástrojem diktatury 

komunistické strany a byly využívány k represi vůči odpůrcům režimu. Stát za tímto účelem 

zavedl institut soudců z lidu, kteří měli "dohlížet" na své kolegy, soudce z povolání. Obdobný 

význam měly směrnice Nejvyšších soudů, jejichž prostřednictvím mělo docházet ke 

"správnému" výkladu práva ve sporných otázkách. Tyto směrnice (později označované za 

stanoviska) se u nás objevují od roku 1953 a jde o abstraktní výklad zákona, podávaný bez 

ohledu na určitou kauzu. Komunistická ideologie významně redukovala roli práva a právních 

profesí, jelikož v budoucnu předpokládala jejich zánik. Došlo ke snížení platů soudců a 

prestiže tohoto povolání. Jediné pozitivum, které s sebou tento úpadek nesl, byla značná 

feminizace justice. Jak ale uvádí Jan Bárta: "Před listopadem byly jistě rozsudky politicky 

zmanipulované, ale dopouštěl se jich určitě jen velmi malý počet soudců. Po roce 1990 bylo 

vysloveno, že je to důsledkem závislosti soudního rozhodování na politické moci. Nebylo. Bylo 
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to jen důsledkem korumpovatelnosti jednotlivců."8 Zůstává tedy otázkou, do jaké míry se 

zmanipulovaných rozsudcích podílel režim a do jaké míry šlo o osobní selhání jednotlivců, 

kteří měli být poslední zárukou spravedlnosti.  

 

 

1.4 Soudnictví v současnosti 
 

Ústavní pořádek ČR zakotvuje základy soudní moci a s ní spojená práva a povinnosti. 

Pátá hlava LZPS garantuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Čl. 36 LZPS zakotvuje 

právo každého domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu stanoveným 

postupem. Čtvrtá hlava Ústavy v článcích 81 až 96 vymezuje soudní moc, přičemž v čl. 2 

Ústavy je uvedeno, že zdrojem veškeré státní moci je lid a tato moc je vykonávána 

prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.  

Soudní moc je samostatná a nezávislá, to mj. znamená, že soudní pravomocí ve státě 

nedisponuje jiný státní orgán než soudy, tedy jde o změnu oproti stavu před rokem 1989, kdy 

byly některé funkce soudů přenášeny na jiné, státní i nestátní orgány (např. hospodářská 

arbitráž, státní notářství, místní lidové soudy, tzv. partyzánské soudy). Dalším typickým 

rysem samostatnosti soudní moci je také to, že soudní rozhodnutí mohou být přezkoumávána 

a měněna či rušena opět pouze soudy. Soudní moc tedy patří výlučně nezávislým soudům, 

které ji vykonávají jménem republiky. Nezávislost soudů je úzce spjata s nezávislostí soudců, 

jíž se věnuji ve třetí části mé práce. Mezi předpoklady nezávislosti soudů patří jak zakotvení 

organizace soudů na úrovni Ústavy a podrobný popis jejich organizace na úrovni zákona, tak 

též princip vázanosti soudů pouze zákonem. 

Úkoly soudnictví pak demonstrativně vyjmenovává § 2 ZSS, jde především o 

projednávání a rozhodování sporů, trestních věcí, rozhodování v dalších věcech, pokud tak 

stanoví zákon či vyhlášená mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána. Dále bychom mohli mezi 

úkoly soudnictví zahrnout též výchovnou, vzdělávací a preventivní činnost. Ústavního soudu 

se pak týkají specifické úkoly jako např. rozhodování o ústavnosti zákonů, zákonnosti 

právních předpisů, individuálních právních aktů a postupů. 

Moc soudní je tvořena jak soudy obecné soustavy soudů (soudy této soustavy 

                                                           
8 BÁRTA, Jan. Dvě podivná rozhodnutí Ústavního soudu. In: Soudcokracie v ČR: fikce, nebo realita? : sborník 
textů. Vyd. 1. Praha: CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, s. 55. Ekonomika, právo, politika, č. 
52/2006. ISBN 8086547590. 
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vykonávají všechny druhy soudnictví), tak Ústavním soudem, jakožto zvláštním soudem 

stojícím mimo obecnou soustavu soudů. 

V jednotlivých částech této kapitoly bych se dále ráda více zaměřila na současnou 

úpravu soudnictví.  

 
 

1.4.1 Soustava soudů  
 

Pojmem soudní soustava označujeme organizační uspořádání soudnictví, jeho 

strukturu a vztahy mezi jednotlivými články soustavy soudů. 

Obecná soustava soudů v České republice je upravena jednak na ústavní úrovni 

Ústavou ČR (v článku 91 a 92) a dále především zákonem o soudech a soudcích. Skládá se ze 

čtyř článků a tvoří ji Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. 

Pro území hlavního města Prahy vykonává působnost krajského soudu Městský soud v Praze, 

působnost okresních soudů zde pak vykonávají soudy obvodní. V Brně působí Městský soud 

v Brně jako soud okresní.  

Další náležitosti, již spíše organizačního charakteru, upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích. Oddíl tři a přílohy ZSS obsahují organizaci obvodů soudů a jejich sídla, 

přičemž by zjednodušeně mohlo být řečeno, že obvody soudů se kryjí s obvody 

administrativních krajů a okresů. Tedy až na výjimku krajských soudů, jejichž počet je nižší 

než počet krajů jako samosprávných jednotek (máme pouze 8 krajských soudů), z čehož 

vyplývá, že obvody krajských soudů jsou větší než obvody územních krajských jednotek. 

Obvody krajských soudů jsou definovány obvody soudů okresních, zatímco okresní soudy 

jsou vymezeny územím obce dle přílohy ZSS. 

Celkový počet soudů první instance v ČR je 86 (okresní soudy včetně soudů 

obvodních v Praze a Městského soudu v Brně). Vrchní soudy mají sídlo v Praze a Olomouci, 

Nejvyšší soud v Brně. 

Vnitřní organizaci fungování soudů stanoví ZSS. Soudy se člení na soudní oddělení, 

kdy počet oddělení odpovídá počtu senátů a samosoudců. Jiné soudní osoby jsou přidělovány 

do konkrétních oddělení. Poněkud zvláštní vnitřní členění můžeme nalézt u Nejvyššího soudu, 

kde se vytváří tři kolegia dle právního zaměření (trestní, občanskoprávní a obchodní). 

Oddělení Nejvyššího soudu se pak vytváří v rámci těchto kolegií. Zákon stanoví zřizování 

kolegií též u Nejvyššího správního soudu. 
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1.4.2 Státní správa soudů 
 

Pro zajištění řádného chodu soudnictví po stránce organizační, hospodářské, finanční, 

personální a administrativní, je nezbytná činnost státní správy soudů. §118 ZSS popisuje 

úkoly státní správy soudů tak, že má především vytvářet podmínky pro řádný výkon 

soudnictví a zároveň dohlížet nad řádným plněním úkolů soudů v mezích stanovených 

zákonem. Tato činnost má převážně správní charakter, tudíž je vykonávána správními orgány. 

Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti. Mezi nižší orgány 

státní správy soudů patří též předsedové a místopředsedové jednotlivých soudů. Za orgány 

soudní správy lze označit též zkušební komise při justičních zkouškách, kontrolní orgány 

apod.  

Ministerstvo vykonává správu soudů buď přímo, nebo prostřednictvím předsedů 

soudů. Předsedové soudů vykonávají správu v rozsahu stanoveném ZSS. Místopředsedové 

soudů vykonávají správu v rozsahu určeném předsedou soudu.  

Z činností spadajících do státní správy soudů (§ 123-127 ZSS) je nejobsáhlejší činnost 

organizační, sem spadá např. vytváření organizační struktury, vydávání vzorových tiskopisů, 

sledování počtu vyřízených případů, organizace styku s veřejností a médii, stanovení počtu 

soudců a dalších soudních osob pro jednotlivé soudy. Činnost finanční zajišťuje peněžní 

prostředky nutné k chodu soudnictví, určuje, nač a v jaké výši budou vynaloženy a provádí 

kontroly hospodaření. Hospodářská činnost obsahuje zajištění chodu soudnictví po věcné 

stránce, to jest zajištění budov a materiálních prostředků. Úkolem personální stránky je mj. 

vyřizování pracovněprávních záležitostí soudců, jejich výběr, odborná příprava adeptů a 

zajišťování odbornosti soudnictví. Administrativní činnost spočívá v evidenci projednávaných 

případů, statistice nápadu případů atd. Kontrolní a dohledová činnost správy soudů se pak 

nezaměřuje přímo na rozhodovací činnost soudu (výkon státní správy nesmí zasahovat do 

nezávislosti soudů) nýbrž spočívá v prověrkách spisů, vyřizování stížností, kontrole úrovně 

soudních jednání a vyhodnocování soudních agend Ministerstvem spravedlnosti, to vše pouze 

z hlediska správnosti procesního postupu.  

K tomuto tématu se váže problematika požadavku mnohých, v čele se Soudcovskou 

unií o to, aby správa soudnictví byla svěřena do rukou soudců. Této otázce se podrobněji 

věnuji v kapitole 1.4.4. 
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1.4.3 Funkcionáři soudu 
 

Mezi funkcionáře soudu, jejichž funkce u soudu je spíše organizační a správní povahy, 

můžeme zahrnout především předsedy a místopředsedy soudu9, předsedy senátů a ředitele 

správy soudu. Předseda soudu je soudce, který má zároveň koncepčně řídit soud. Dle názoru 

Ústavního soudu by funkce předsedy a místopředsedů soudu měly být součástí kariérního 

postupu. Je v pravomoci předsedy soudu si vyhradit záležitosti, které rozhoduje přímo on. 

Ředitelé správy soudů, které předseda soudu jmenuje a odvolává, pak zajišťují v rozsahu 

stanoveném ZSS faktický provoz soudu. Za provoz soudu však plně odpovídá předseda 

soudu. Úkolem předsedy senátu je kromě rozhodovací činnosti též organizace činnosti senátů. 

V následujících řádcích bych se ráda zmínila o ustavování do funkcí jednotlivých 

funkcionářů. Předsedu a místopředsedu NS jmenuje prezident z řad soudců tohoto soudu. 

Původní text zákona o soudech a soudcích naznačoval v §106 odst. 1 i možnost odvolání 

prezidentem republiky s kontrasignací předsedy vlády, dle principu "kdo jmenuje, ten 

odvolává". Toto ustanovení zákona bylo poněkud nešťastným nálezem Ústavního soudu Pl. 

ÚS 18/06 zrušeno ke dni 9. 8. 2006 s odůvodněním, že není možno oddělit funkci soudce od 

funkce předsedy soudu a že takové odvolání by bylo zásahem do soudcovské nezávislosti ze 

strany moci výkonné. Aplikaci výše uvedeného principu "kdo jmenuje, ten odvolává" pak ÚS 

zamítl s argumentací, že tento princip se může uplatnit pouze ve veřejné správě. Zánik funkce 

předsedy a místopředsedy je tedy vázán na zánik funkce soudce. 10 

Předsedu a místopředsedy vrchních, krajských a okresních soudů jmenuje na 

neomezenou dobu ministr spravedlnosti. Další funkcionáři soudů (především předsedové 

senátů) jsou jmenováni předsedy jednotlivých soudů. Předsedové krajských soudů vykonávají 

některé správní činnosti i vůči soudům okresním, spadajícím do kraje. Předsedové soudů mají 

dvojí funkci: vystupují jako soudci a zároveň jako správní orgány. Předsedové a 

místopředsedové soudů mohou být odvoláni tím, kdo je do funkce jmenoval, pokud závažným 

způsobem nebo opakovaně porušili zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy 

soudů. Zánik funkce je vázán na den, kdy bylo soudci doručeno rozhodnutí o jeho odvolání, 

                                                           
9
 U Nejvyššího soudu předsedy kolegií a místopředsedu. 

10
 Více nález ÚS Pl.ÚS 18/06. 
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nebyl-li v odvolání uveden den pozdější. Předsedu senátu lze odvolat z funkce pouze 

pravomocným rozhodnutím o uložení kárného opatření dle § 88 odst. 1 písm. c) ZSS. Zánik 

funkce předsedy senátu nastává ke dni nabytí právní moci onoho rozhodnutí. 

Dalšími, obecnějšími, důvody zániku funkce předsedů a místopředsedů soudu a 

předsedů senátu jsou zánik funkce soudce, případně vzdání se této funkce11. V těchto 

důvodech zániku funkcí funkcionářů soudu se projevuje jejich provázanost a závislost na 

funkci soudce. Nicméně tato závislost je pouze jednosměrná a zánik veřejnoprávní funkce 

předsedy soudu, místopředsedy soudu či předsedy senátu nemá za důsledek zánik funkce 

soudce. 

 

 

1.4.4 Soudcovské rady, právo na "samosprávu"? 
 

V současné době probíhá správa soudnictví formou státní správy soudů, kterou 

představuje moc výkonná, konkrétně Ministerstvo spravedlnosti ČR. Na úrovni jednotlivých 

soudů je pak tato správa vykonávána předsedy a místopředsedy jednotlivých soudů. 

Ministerstvo spravedlnosti bylo v moderní historii našeho státu vždy nejvyšším právním 

orgánem soudnictví. Již zákon o soudní organizaci z roku 1896 mu svěřuje soudní správu. 

Výkon správy soudnictví u každého soudu tehdy zajišťovala prezídia příslušného soudu. 

Otázkou je, do jaké míry mají soudci zasahovat do správy soudnictví a zda je tento 

ministerský model vedení soudnictví optimální. Rozvoj profesní a zájmové samosprávy je 

jedním z typických rysů moderního státu. Účast soudců na státní správě soudnictví sice nelze 

označit za klasickou zájmovou samosprávu, nicméně jde o důležitý prvek správy soudnictví, 

který umožňuje soudcům, jakožto osobám přímo se v soudnictví pohybujícím, vyjádřit své 

stanovisko k dané problematice. Účast soudců na správě soudnictví je v našem státu 

zajišťována pomocí soudcovských rad. Jde o moderní institut pocházející z Itálie a Francie, 

kde byly soudcovské rady zakotveny v ústavách po druhé světové válce. ZSS definuje 

soudcovské rady jako poradní orgány předsedů soudů. Zřizují se u soudů všech 4 stupňů 

soudní soustavy, s výjimkou malých okresních soudů, u kterých působí méně než 10 soudců, 

kde tuto funkci supluje shromáždění soudců. Rada je tvořena pěti členy, kteří byli zvoleni 

                                                           
11

 V tomto případě funkce zaniká dnem doručení oznámení o vzdání se funkce tomu, kdo soudce do funkce 

jmenoval. 
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soudci působícími u daného soudu ze svého středu (kromě členů se volí i náhradníci). Volby 

lze charakterizovat jako přímé, rovné a tajné. Vzhledem k tomu, že jde o poradní orgán 

předsedy soudu, nemůže se členem rady stát předseda ani místopředseda soudu. Rada je 

usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů, přičemž k přijetí rozhodnutí 

je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů. Soudcovské rady v rámci své 

působnosti projednávají návrhy rozvrhu práce, vyjadřují se k rozhodnutím předsedů soudů v 

personálních otázkách a k dalším otázkám státní správy soudů. Předseda soudu však není 

názorem soudcovské rady vázán. Funkční období soudcovských rad je pětileté. Jinak může 

dojít k zániku funkce člena rady z důvodů uvedených v § 59 odst. 1 ZSS. Pokud dojde k 

takovémuto zániku funkce, stává se automaticky členem náhradník, který byl zvolen jako 

další v pořadí. 

 Podle některých názorů se však při současném způsobu správy soudnictví dostává do 

konfliktu výkon státní správy soudů se zájmem o co největší nezávislost soudů. Již několikrát 

byla v minulosti započata debata na téma změny organizace justice, a to směrem k zavedení 

soudcovské "samosprávy". Tento model vyzdvihuje naprostou nezávislost soudní moci na 

moci výkonné, přičemž namísto státní správy soudů Ministerstvem spravedlnosti požaduje 

vznik Nejvyšší soudcovské rady, jakožto orgánu stojícího v čele soudní správy. Měla by být 

složena především ze soudců a do jejích kompetencí by mělo spadat například stanovení 

kritérií výběru kandidátů na funkci soudce, navrhování kandidátů na jmenování soudci, 

rozhodování o přidělení a přeložení soudce, stanovení počtu soudců pro jednotlivé soudy, 

kontrola dodržování soudcovské etiky, prověrky soudních spisů, vyřizování stížností, 

vyjadřování k návrhu rozpočtu soudnictví, který by se měl stát samostatnou rozpočtovou 

kapitolou státního rozpočtu. Zastánci tohoto řešení zároveň poukazují na fakt, že výkon 

správy soudů může nejlépe vykonávat jen soudce, který dokáže posoudit a vyhodnotit potřeby 

soudnictví.  

Proti tomuto modelu ovšem zaznívají argumenty, že by mohlo dojít k "zapouzdření" 

justice, která by se stala mocenskou strukturou nezávislou na vůli občanů a 

nekontrolovatelnou jinými složkami státní moci. Někteří v této souvislosti zmiňují termín 

"soudcokracie", tedy nekontrolovatelná vláda justice. Dalšími argumenty proti soudcovské 

správě soudnictví je přetížení soudců a soudů o další administrativní agendu, hrozba 

degenerace soudní moci směrem ke korupci, svévoli a nižší výkonnosti. 

Pro zavedení „soudcovské samosprávy“ se ve svých nálezech vyjadřuje i ÚS. 

Například v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/02, ze dne 18. 6. 2002, jímž byla zrušena pravomoc 
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výkonné moci hodnotit odbornou způsobilost soudců, upozorňuje ÚS na hrozbu ovlivňování 

soudní moci ze strany moci výkonné při výkonu státní správy soudnictví. 

O výkonu správy soudů mocí výkonnou můžeme ovšem uvažovat jako o jedné z brzd 

a protivah, které jsou pro systém dělby moci zásadní. Nejde totiž o systém sterilně oddělených 

mocí, kdy by každá ze složek státní moci stála individuálně, a průniky jedné moci do druhé by 

nebyly možné. Naopak, princip dělby moci spočívá na vzájemné kontrole jedné moci vůči 

druhé, aby nemohlo dojít ke zneužití koncentrované moci. Zákonodárná moc působí na moc 

soudní tím, že soudy jsou vázány zákony, mají tedy zákonodárcem vymezen prostor, v jehož 

rámci mohou působit a zároveň daná pravidla, dle nichž mají rozhodovat. Výkonná moc může 

na soudní moc působit pomocí výkonu státní správy soudnictví a ustavováním soudců. Již 

Alexander Hamilton popsal soudnictví jako moc ze všech složek státní moci nejslabší, jelikož 

nevládne mečem, ani měšcem. 

Mým názorem tedy je, že naprosto dokonalý model správy soudnictví neexistuje. 

Vždy se bude k jednomu z těchto modelů vázat řada problematických otázek. Ani zahraniční 

zkušenosti nenasvědčují tomu, že by jeden z nich byl významně lepší. Modely správy 

soudnictví formou soudcovských rad se širokými pravomocemi se velice neosvědčily. 

 Současný stav soudnictví možná není dokonalý, avšak stávající úpravu, ve které 

správu soudnictví vede Ministerstvo spravedlnosti, a soudci se k ní mohou vyjádřit pomocí 

soudcovských rad, jakožto poradních orgánů předsedů soudu, nepovažuji za ryze nešťastnou a 

zastaralou. Optimální cestou by však dle mého názoru byl hybridní model Soudcovské rady, 

jež by se specializovala na užší správu soudnictví, tedy na oblast justičních zkoušek, 

jmenování, kariérního postupu a disciplinárního řízení. Zbývající širší správa soudnictví by 

pak probíhala po linii Ministerstva spravedlnosti, jež by za ni také neslo odpovědnost, protože 

soudní moc také patří lidu a musí být tedy lidu odpovědná. 
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2. Část: Právní postavení soudce v ČR 
 

V ČR je asi 3.000 soudců, což nás v rámci Evropské Unie řadí na jednu z prvních 

příček v počtu soudců na osobu. I přesto se však stále setkáváme s názorem, že je naše 

soudnictví přehnaně pomalé a důvěra veřejnosti v soudní systém neustále kolísá.12 Dle mého 

názoru bychom ale mohli polemizovat, do jaké míry se na těchto problémech podílí úprava 

právního postavení soudce a organizace soudnictví jako takového, a do jaké míry jde o 

nesprávně nastavený systém hodnocení efektivity soudnictví.  

Dle Prof. JUDr. A. Winterové13 můžeme za charakteristické znaky moderního 

soudnictví považovat jeho specializaci, odbornost a nezávislost. Tyto znaky určují i postavení 

soudců a promítají se do něho například tím, že soudci tvoří zvláštní stav, jsou kladeny určité 

požadavky na jejich kvalifikaci a že musí existovat záruky jejich nezávislosti. 

Následující část mé práce je zaměřena na zákonnou úpravu postavení soudce v českém 

právním řádu de lege lata, přičemž v závěrečných částech kapitol se pokouším okomentovat 

danou problematiku svými postřehy a názory, případně návrhy na zlepšení. 

 
 
 

2.1 Vznik funkce soudce 
 

 

Ustavení do funkce soudce se děje jmenováním, kdy prezident republiky má dle čl. 63 

odst. 1 písm. i) Ústavy pravomoc jmenovat soudce do výkonu funkce bez časového omezení. 

K platnosti takovéhoto jmenování je zapotřebí kontrasignace předsedy vlády, případně jím 

pověřeného člena vlády (čl. 63 odst. 3 Ústavy). Za výběr soudců dle čl. 63 odst. 2 a odst. 3 

odpovídá vláda.  

Jmenovaní soudci skládají slib do rukou prezidenta republiky, přičemž odmítnutí složit 

slib nebo jeho složení s výhradou má za následek to, že se na soudce hledí, jako by nebyl 

jmenován. Znění slibu je následující: "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním 

                                                           
12

 Pro představu viz výsledky anket STEM, dostupné z <http://www.stem.cz/clanek/2110>, 

<http://www.stem.cz/clanek/2238>. 

13
  WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní:vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011, 711 s. 

Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7201-842-0. Kapitola 2:Soudnictví a stát, s.26. 
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řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v 

souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.". 

Poté jsou soudci ministrem spravedlnosti se souhlasem soudce přiděleni k určitému 

okresnímu soudu. Přidělení k vyšším stupňům soudů je spíše výjimečné a musí být 

opodstatněno předepsanou právní praxí. V případě, že by soudce, který již byl k některému 

soudu přidělen, svůj souhlas s přidělením odvolal, hledělo by se na něj, jako by nebyl 

jmenován. Při přidělení k určitému soudu stanoví ministr spravedlnosti též den nástupu 

soudce do funkce. Ten musí být určen nejpozději 3 měsíce po jmenování do funkce. Pokud 

soudce nevysloví s nástupem do funkce souhlas, opět nastává fikce, kdy se na něj hledí, jako 

by nebyl jmenován.  

 

 

2.1.1 Předpoklady pro výkon funkce soudce 
 

Ve světě se vyvinuly dva modely selekce kandidátů pro justiční pozice. Jedním z nich 

je kariérní model, který se rozvinul v kontinentálním systému práva, např. ve Francii a 

Německu. V tomto modelu je profese soudce celoživotní dráhou. Ideálem kandidáta na funkci 

soudce je v tomto modelu ještě neprofilovaný právník těsně po dokončení právnické fakulty. 

Mladý soudce začíná u soudu prvé instance a po dobu své kariéry se posouvá po žebříčku až k 

soudu odvolacímu nebo i nejvyššímu. Tento model se uplatňuje i v České republice. 

Druhý, tzv. politický model, klade důraz na politická kritéria a preferuje soudce, 

jejichž chování a rozhodování je předvídatelné s ohledem na jejich chování v minulosti. 

Optimálním soudcem je osoba staršího věku, která již nabyla profesní zkušenosti mimo 

justici.  

Zákonné předpoklady a požadavky na osobu soudce v našem právním řádu jsou 

upraveny na dvou úrovních. Prvotní kritéria nalezneme již na ústavní úrovni. Zde je 

stanoveno, že soudce se své funkce po jmenování ujímá složením slibu do rukou prezidenta. 

Další náležitosti a text slibu pak nalezneme v §62 ZSS. 

 Čl. 93 odst. 2 Ústavy vymezuje předpoklady a podmínky pro jmenování soudcem. 

Jsou jimi bezúhonnost, státní občanství ČR a vysokoškolské právnické vzdělání. Zároveň je v 

čl. 82 odst. 3 stanovena inkompatibilita funkce soudce s jinými funkcemi ve veřejné správě. 

Otázce soudcovské inkompatibility se dále více věnuji v jiné části této práce. 

Dalšími předpoklady se zabývá ZSS. Pro jmenování soudcem požaduje nad rámec 
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ústavních požadavků způsobilost k právním úkonům, zkušenosti a morální vlastnosti, souhlas 

s ustavením za soudce a přidělením k určitému soudu, složení odborné justiční zkoušky a v 

den ustanovení věk nejméně 30 let. Poslední jmenované kritérium bylo zavedeno novelou 

ZSS (zákon č.192/2003 Sb.), předtím byl uvedený věk 25 let. K této změně se pak pojí kauza 

prezidenta V. Klause, který odmítl jmenovat některé justiční čekatele, kteří v té době 

nedosáhli požadované věkové hranice, byť sama novela v přechodných ustanoveních uváděla, 

že se nevztahuje na justiční čekatele, kteří byli v pracovním poměru v době účinnosti novely. 

Samotnou zvýšenou věkovou hranici pro jmenování soudcem nepovažuji za problematickou, 

byť je pravdou, že výše věku nemá s dospělostí mnohokrát nic společného a životní moudrost 

potřebná pro výkon soudcovského povolání nemusí u některých jedinců přijít nikdy. Ostatní 

právnická povolání také nějakým (byť spíše praktickým) způsobem omezují věk uchazečů o 

toto povolání, například pětiletá notářská praxe a Českou advokátní komorou uvažované 

prodloužení doby praxe advokátních koncipientů na pětiletou dobu. Potom je jasné, že 

student, který vyjde ze školy zhruba ve svých 25 letech, se k výkonu onoho povolání 

nedostane dříve, než ve 30 letech. 

Dále ZSS stanoví pro soudce určitý druh chování (zvláštní práva a povinnosti), které 

budu dále rozebírat v jiné části diplomové práce. 

 

 

2.1.2 Justiční čekatelé  
 

Při popisu právního postavení soudce se nemůžeme vyhnout tématu justičních 

čekatelů, neboť z jejich řad většina soudců pochází. Justiční čekatelé patří mezi další soudní 

osoby, které mohou vykonávat procesní úkony, které jinak přísluší soudci či se na nich 

alespoň podílet. Jde o absolventy vysokoškolského právnického studia, připravující se na 

výkon funkce soudce.  

ZSS se věnuje postavení justičního čekatele v § 109 až 116. Podrobnější úpravu 

obsahuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 303/2002 Sb. ze dne 20. 6. 2002, o výběru, 

přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a 

odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, v platném znění. Uchazeči o přijetí do 

přípravné služby se mohou přihlásit do výběrového řízení, jež vyhlašuje předseda krajského 

soudu po projednání s Ministerstvem spravedlnosti. Výběr z uchazečů pak probíhá v několika 

etapách.  
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První spočívá v kontrole správnosti a úplnosti přihlášek uchazečů. Uchazeči, kteří ani 

po výzvě svou přihlášku neopraví či nedoplní, jsou dále z výběrového řízení vyřazeni. Ve 

druhé etapě jsou ověřovány odborné znalosti uchazečů formou písemného testu, který sestává 

z 50 otázek z jednotlivých oblastí práva jako je například historie práva, úlohy a role soudní 

moci a nositele veřejné žaloby a všeobecných znalostí. Každá otázka má uvedeny čtyři možné 

odpovědi, přičemž jen jedna je vždy správná. Za sestavení testu odpovídá předseda 

příslušného krajského soudu. Metodiku a způsob vyhodnocení výsledků písemného testu 

připravuje Justiční akademie a schvaluje Ministerstvo spravedlnosti. Uchazeči, kteří při testu 

neuspějí, o tom jsou následně písemně vyrozuměni a jsou z výběrového řízení vyřazeni.  

Další fáze výběrového řízení spočívá v přijímacím pohovoru, který vede komise 

složená ze soudců působících v obvodu příslušného krajského soudu a účastní se ho i zástupci 

Justiční akademie. Při pohovoru se mimo jiné i jedná o místě případného výkonu přípravné 

služby u okresního soudu. Výsledkem pohovoru je navržení či nenavržení uchazeče k přijetí. 

Nenavržení uchazeči jsou o tom písemně vyrozuměni a jsou vyřazeni z dalšího řízení.  

Ve čtvrté etapě se uchazeči navržení k přijetí podrobují psychologicko-diagnostickému 

vyšetření. Cílem vyšetření je posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů 

uchazeče pro výkon funkce soudce. Vyšetření provádějí odborná psychologická pracoviště 

vybraná Ministerstvem spravedlnosti na základě výběrového řízení. Kritéria stanovená pro 

hodnocení osobnosti jsou kupříkladu zralost osobnosti, schopnost plánování, volní vlastnosti, 

schopnost empatie, intelektové předpoklady a verbální schopnosti uchazeče. Výsledkem 

vyšetření je pak buď doporučení, doporučení s výhradou nebo nedoporučení uchazeče. 

V poslední fázi pak předseda krajského soudu přijímá úspěšné uchazeče do přípravné služby a 

určuje místo jejího výkonu. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče do přípravné služby je konečné a 

nelze proti němu podat opravný prostředek. 

Obdobně jako soudci, jsou justiční čekatelé v pracovním poměru ke státu, jenž je v 

tomto případě zastoupen krajským soudem, který jedná za stát v pracovněprávních vztazích a 

s justičním čekatelem uzavírá pracovní smlouvu. Předpoklady pro přijetí do pracovního 

poměru jsou stejné jako pro jmenování soudcem, s výjimkou věku, zkušeností a odborné 

zkoušky. Postup při výběru justičních čekatelů popisuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti. 

Justiční čekatel skládá při nástupu do práce slib do rukou předsedy krajského soudu: "Slibuji 

na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že se budu svědomitě 

připravovat na výkon funkce soudce a že si osvojím zásady soudcovské etiky.". Odmítnutí 

složení slibu, nebo jeho složení s výhradou má za následek zánik pracovního poměru ke dni 
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odmítnutí/složení s výhradou. Na justiční čekatele se též vztahuje povinnost mlčenlivosti. 

Příprava čekatelů pro funkci soudce probíhá formou tzv. přípravné služby, která trvá 

36 měsíců a je možno do ní započíst i výkon jiné právnické profese, pokud při ní uchazeč 

nabyl znalosti a zkušenosti potřebné pro práci soudce a taktéž dovolenou na zotavenou 

čerpanou v době výkonu přípravné služby. Nevykonává-li justiční čekatel přípravnou službu 

pro překážky v práci na jeho straně nebo pro omluvenou nepřítomnost na pracovišti, do 

přípravné služby se tyto dny započtou v maximálním rozsahu 70 pracovních dní v každém 

roce trvání přípravné služby. 

Pracovní poměr s justičními čekateli se sjednává na dobu určitou, konkrétně na 40 

měsíců. Pokud by délka přípravné doby po uplynutí oněch 40 měsíců nedosahovala 

požadovaných 36 měsíců, je možné pracovní poměr se souhlasem justičního čekatele 

prodloužit o potřebnou dobu, ne však více než o 20 měsíců. Zvláštní případy pak jsou ty, kdy 

justiční čekatel nemohl z objektivního hlediska splnit požadovanou přípravnou službu (např. z 

důvodu těhotenství nebo rodičovské dovolené), a kde vždy dochází k prodloužení délky 

pracovního poměru o potřebnou dobu. Subsidiárně se na pracovní poměr justičních čekatelů 

použijí ustanovení zákoníku práce. 

Po absolvování přípravné služby skládají justiční čekatelé před pětičlennou zkušební 

komisí odbornou justiční zkoušku, jež má ověřit, zda uchazeči disponují dostatečnými 

vědomostmi a jsou připraveni na výkon funkce soudce. Odborná justiční zkouška se dělí na 

písemnou a ústní část. Justiční čekatel koná odbornou justiční zkoušku na základě žádosti, 

která se podává Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím krajského soudu do konce 

předposledního měsíce trvání pracovního poměru. Přesný den konání zkoušky je určen po 

ukončení přípravné služby, koná se nejpozději 1 týden před skončením pracovního poměru. V 

případě závažné překážky výkonu zkoušky na straně čekatele ministerstvo určí jiný den 

konání zkoušky (termín do jednoho měsíce ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o 

odpadnutí překážky). Pracovní poměr čekatele se v těchto případech prodlužuje tak, aby 

skončil týden po dni konání zkoušky. 

Čekatelé, kteří nebyli při skládání zkoušky úspěšní, mohou před skončením 

pracovního poměru zažádat o opakování této zkoušky. Ministerstvo spravedlnosti umožní 

opakování do 6 měsíců od podání žádosti s tím, že je čekateli ke dni opakované zkoušky 

prodloužen pracovní poměr. Odbornou justiční zkoušku je možno opakovat pouze jednou.  

Pracovní poměr čekatele, který justiční zkoušku splnil, se s jeho souhlasem prodlužuje 

o 12 měsíců, případně o delší dobu, potřebnou k dosažení požadovaného věku čekatele. V 
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případě jmenování soudcem končí pracovní poměr ke dni, který je stanoven jako den nástupu 

do funkce soudce. 

Co se týče procesních úkonů justičních čekatelů, ZSS v § 113 odst. 1 stanoví, které 

úkony vykonává justiční čekatel. V jednacím řádu můžeme též najít rozsah úkonů čekatele v 

civilním procesu. Rozsah stanovený jednacím řádem v § 6 odst. 2 lze rozšířit pověřením 

předsedou soudu. 

 

 

2.1.3 Pracovněprávní vztah soudce  
 

Funkce soudce je funkcí veřejnou, vykonávanou v pracovním poměru ke státu. 

Pracovní vztah soudce vzniká dnem nástupu do funkce a končí jejím zánikem. Na pracovní 

poměr soudce se vztahují pracovněprávní předpisy, není-li pro danou oblast zvláštní úpravy. 

Zvláštním předpisem bude například zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců, ve 

znění pozdějších předpisů, dále ustanovení ZSS (§ 84 odst. 1, 2 s 3) týkající se vzniku a 

zániku pracovního poměru, rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovosti. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že na zánik pracovněprávního vztahu soudce nelze vztahovat obecné 

důvody zániku pracovněprávního vztahu, které uvádí zákoník práce, neboť úprava v ZSS je 

úpravou zvláštní vůči zákoníku práce. 

Rozvržení pracovní doby, případně pružnou pracovní dobu a její formu stanovuje 

předseda soudu v pracovním řádu tak, aby byl zajištěn řádný výkon soudnictví. Za tímto 

účelem může předseda soudu též soudci nařídit pracovní pohotovost na pracovišti, v místě 

bydliště soudce nebo na jiném místě. Maximální rozsah nařízené pracovní pohotovosti činí 

400 hodin v kalendářním roce a předseda soudu je povinen nařizovat pohotovost tak, aby 

zatížení všech soudců bylo rovnoměrné. 

 

 

2.2 Vybraná práva a povinnosti soudce 
 

S funkcí soudce se pojí zvláštní zákonné povinnosti, které zakotvuje ústavní pořádek 

či ZSS v § 79-82. Soudce je při rozhodování vázán jen zákonem (případně mezinárodní 

smlouvou), který je povinen vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dále je 
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povinen postupovat v řízení v přiměřených lhůtách, rozhodovat nestranně a spravedlivě, 

prosazovat soudcovskou nezávislost, nedat se ovlivnit politickými zájmy, veřejným míněním 

a vystupovat nestranně, nezaujatě vůči účastníkům řízení. Soudce, v souladu s principy 

kontinentálního práva, není při rozhodování vázán rozhodnutími jiných soudů. Výjimku tvoří 

rozhodnutí Ústavního soudu o tom, zda je určitý právní předpis v rozporu s Ústavou, zákonem 

či mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána a rozhodnutí příslušných orgánů o tom, že byl 

spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo jej spáchal, stejně tak rozhodnutí 

o osobním stavu. 

K povinnostem soudce můžeme přiřadit také povinnost vyvarovat se jiných placených 

funkcí a výdělečné činnosti (s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, 

pedagogické, literární, publicistické a umělecké a činnosti v poradních orgánech). Toto 

omezení dále rozebírám v části třetí, ve které se mimo jiné věnuji soudcovské inkompatibilitě. 

 
 

2.2.1 Odbornost 
 

Před složením slibu je dostatečná kvalifikace aspiranta na pozici soudce zjišťována 

odbornou justiční zkouškou, jíž je na roveň postavena též advokátní zkouška, závěrečná 

zkouška justičního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška, případně 

výkon funkce soudce Ústavního soudu (úpravu obsahuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 

a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky, ve znění pozdějších předpisů). 

Odpovědnost za odbornou úroveň soudce při výkonu jeho funkce už nese sám soudce. 

Je povinen dbát o soustavné prohlubování svých odborných právních znalostí potřebných pro 

řádný výkon funkce (§ 82 ZSS). Formou takového získávání znalostí je především 

samostudium a návštěva vzdělávacích akcí organizovaných Justiční akademií, soudy či 

vysokými školami. Naopak, nebrání-li tomu plnění povinností při výkonu jeho funkce, 

přispívá soudce svými znalostmi též při odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, 

justičních čekatelů, notářů, advokátů, soudních exekutorů, advokátních koncipientů, 

notářských koncipientů, exekutorských koncipientů a dalších osob vykonávajících jiné 

právnické profese. Požadavkem na odbornost soudce bychom se neměli zaměřovat pouze na 

odborné znalosti z oblasti práva. Dobrý soudce je také dobrý psycholog, má představu o 
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aktuálním dění a společnosti, je mu vlastní nadhled, vyrovnanost a empatie, dokáže odolávat 

stresu a nátlaku médií a jeho projev po jazykové stránce odpovídá člověku vysokoškolsky 

vzdělanému. Získávání takovýchto kvalit je pak celoživotní cestou. 

Za účelem dalšího vzdělávání soudců a jiných soudních osob byla zákonem o soudech 

a soudcích zřízena Justiční akademie v Kroměříži, jakožto instituce poskytující odborné 

vzdělávání soudcům i dalším osobám. JA zejména připravuje a po organizační a odborné 

stránce zabezpečuje výchovu a vzdělávání čekatelů v rámci přípravy justičních a právních 

čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. 

Vzdělávání v JA probíhá na základě Plánu vzdělávání pro daný kalendářní rok. Plán se 

tvoří ve spolupráci se soudy, státními zastupitelstvími a  jednotlivými členy Rady JA, přičemž 

jednotliví členové Rady JA jsou odbornými garanty příslušných oblastí vzdělávání (civilní 

právo, trestní právo, správní právo apod.) a vedou pracovní skupiny schvalované Radou JA, 

jejímiž členy jsou také zaměstnanci JA.  

 

 

2.2.2 Povinnost mlčenlivosti 
 

Povinnost soudce zachovávat mlčenlivost se vztahuje na vše, co se dozvěděl v 

souvislosti s výkonem této funkce a trvá i po jejím skončení. Zproštěn této povinnosti může 

být na základě zvláštního právního předpisu nebo osobou k tomu povolanou14 pouze ze 

závažných důvodů. 

 

 

2.2.3 Povinnost zachovávat důstojnost 
 

Mezi povinnostmi uloženými soudci lze nalézt i takové, které se nevztahují k procesní 

stránce a zavazují soudce i v jeho soukromém životě. Především má ve svém osobním životě 

a při výkonu svých politických práv potupovat tak, aby nebyla zpochybňována soudcovská 

nezávislost nebo dobrá pověst soudnictví a nesmí umožnit, aby došlo ke zneužití jeho funkce 

za účelem prosazování soukromých zájmů, a také nesmí vystupovat jako zmocněnec či 

zástupce účastníků řízení (výjimkou je zákonné zastupování).  

                                                           
14

  takovou osobou je předseda soudu vyššího stupně, pro soudce Nejvyššího soudu prezident republiky. 
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Soudce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním soudcům, osobám 

vykonávajícím jiná právnická povolání, ostatním zaměstnancům soudu a k účastníkům 

soudního řízení. 

 

 

2.2.4 Soudcovská unie ČR 
 

Byť je soudcovo právo na účast na politickém životě přinejmenším sporné, právo 

sdružovat se ve stavovských organizacích, které budou hájit jejich profesní zájmy, soudcům 

zůstalo zachováno. Na našem území působí za tímto účelem již od roku 1990 Soudcovská 

unie České republiky. Soudcovská unie je stavovská organizace soudců, založena na 

sdružovacím právu. Toto sdružení zastupuje více než 50% soudců. Členem se může stát každý 

soudce a Unie umožňuje stát se přidruženými členy také justičním čekatelům a asistentům 

soudce. Jejím úkolem je podílet se zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany 

práv a svobod člověka. Pořádá semináře, odborné stáže a mezinárodní konference, které jsou 

věnovány např. nezávislosti soudnictví, postavení soudců v různých zemích, správě a 

samosprávě soudnictví nebo Evropské úmluvě o lidských právech. Unie se podílí na 

profesionální přípravě soudců a justičních čekatelů, vyjadřuje se k návrhům zákonů, které se 

týkají soudců. 

Soudcovská unie v rámci své činnosti přijala také Etické zásady chování soudce, 

jakožto podpůrné vodítko pro rozhodování soudce. Nejvyšším orgánem Unie je Shromáždění 

zástupců. Prezidentem Soudcovské unie je v současné době JUDr. Tomáš Lichovník. 

Vzhledem k významu soudcovské nezávislosti dochází ke vzniku obdobných 

stavovských soudcovských organizací také na nadnárodní úrovni. 

 

 

2.3 Odpovědnost soudce  
 

O odpovědnosti soudce můžeme hovořit v několika rovinách: jde jednak o 

odpovědnost morální, jednak o odpovědnost právní, stanovenou zákony. Konkrétně 

odpovědnost trestní, za občanskoprávní odpovědnost za škodu a kárnou odpovědnost. Tyto 

aspekty soudcovy odpovědnosti bych ráda rozebrala v následujících podkapitolách. 
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2.3.1. Trestněprávní odpovědnost soudce 
 

Osoba soudce je zásadně trestně odpovědná za veškeré své trestné jednání. Trestní 

odpovědnost soudců dle § 76 ZSS není vyloučena ani v případě činů spáchaných při výkonu 

jejich funkce nebo v souvislosti s ním. Nicméně pro zahájení trestního stíhání nebo vzetí 

soudce do vazby je potřeba souhlasu prezidenta republiky. O zahájení stíhání je zároveň 

informováno Ministerstvo spravedlnosti a předseda soudu, u kterého stíhaný soudce působí. 

Na osobu soudce, jakožto úřední osobu15, se při výkonu jeho pravomocí vztahují 

ustanovení hlavy deset, druhého a třetího dílu trestního zákoníku o trestných činech úředních 

osob a úplatkářství. Do druhého dílu desáté hlavy TZ spadá § 329, pojednávající o zneužití 

pravomoci úřední osoby a § 330 maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Zneužití pravomoci 

úřední osoby se dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou 

závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch: a) vykonává svou 

pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, b) překročí svou pravomoc, 

nebo c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci a může být potrestána odnětím 

svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti. Maření úkolu úřední osoby 

z nedbalosti se dopustí úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo 

podstatně ztíží splnění důležitého úkolu. Trestem může být odnětí svobody až na jeden rok 

nebo zákaz činnosti. 

Třetí díl hlavy desáté je zaměřen na aktivní, pasivní a nepřímé úplatkářství. Zákoník 

stanoví v § 331 odst. 3 pro přijetí úplatku úřední osobou sazbu trestu odnětí svobody ve výši 

3-10 let. Pokud by byla tato osoba motivována značným prospěchem pro sebe nebo jiného, 

hrozí ji trest odnětí svobody na 5-12 let. 

 

 

2.3.2. Odpovědnost soudce za škodu 
 

„Specifickou součástí práva na spravedlivý proces je také právo na kompenzaci 
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odškodnění za nezákonné odsouzení.“16 Čl. 36 odst. 3 Listiny garantuje právo na náhradu 

škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné 

správy nebo nesprávným úředním postupem. Toto právo dále provádí zákon č. 82/1998 Sb. o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem, jenž se vztahuje také na rozhodnutí soudů. Dle § 6 tohoto zákona jedná za 

stát v takových sporech Ministerstvo spravedlnosti. Ke konstatování protiprávnosti rozhodnutí 

není třeba prokazovat zavinění na straně soudce. To je relevantní až při případném následném 

regresním nároku státu proti soudci. Výši regresní úhrady též stanoví zákon č. 82/1998 Sb., 

který pro vznik regresního nároku státu vůči soudci požaduje zjištění viny soudce v kárném 

nebo trestním řízení. 

 

 

2.3.3. Kárná odpovědnost soudce 
 

Kárná odpovědnost soudce pramení jednak z jejich zvláštního postavení, jednak z 

pracovního poměru a blíže ji upravuje ZSS v § 86-90. Jde o zvláštní druh odpovědnosti za 

kárné provinění, přičemž kárné provinění je definováno jako zaviněné porušení povinností 

soudce a též jako zaviněné jednání nebo chování, kterým soudce narušil důstojnost 

soudcovské funkce nebo důvěru v nestranné, nezávislé, odborné a spravedlivé rozhodování 

soudů. Pod první část definice můžeme zahrnout například zaviněné průtahy řízení, 

nadržování jedné ze stran apod. Kárná řízení probíhají před tzv. kárným soudem, který 

představuje v současnosti Nejvyšší správní soud (před novelou z roku 2008 bylo kárné řízení 

dvoustupňové, kdy prvním stupněm byly vrchní soudy, v druhém stupni řešil odvolání 

Nejvyšší soud).  

Šestičlenné kárné soudy jsou tvořeny předsedou senátu, jeho zástupcem, soudcem a 

třemi přísedícími. Předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu, jeho zástupce je 

soudcem Nejvyššího soudu, další člen je pak soudcem okresního, krajského nebo vrchního 

soudu. Pokud by šlo o věc soudce působícího ve správním soudnictví, byl by předsedou 

senátu soudce Nejvyššího soudu a soudce Nejvyššího správního soudu by byl jeho zástupcem. 

Co se týče přísedících, zákon klade podmínku, že má jít vždy o jednoho advokáta, jednoho 
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 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, Ediční řada 

Lidská práva. ISBN 9788073577483. Kapitola 10: Právo na náhradu škody za nesprávný postup státu a 

odškodnění za nezákonné odsouzení, s.508. 
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státního zástupce a jednu osobu zastupující jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu 

přísedících pro řízení ve věcech soudců. Seznam soudců vede předseda kárného soudu. Do 

seznamu mohou být navrženi pouze bezúhonní soudci s minimálně tříletou praxí. Zákon také 

stanoví neslučitelnost funkce soudce kárného soudu s funkcí předsedy a místopředsedy soudu. 

Soudci Nejvyššího správního soudu jsou předsedou kárného soudu na seznam zapsáni po 

vyjádření soudcovské rady Nejvyššího správního soudu, soudci Nejvyššího soudu jsou 

zapsáni na návrh předsedy Nejvyššího soudu (po vyjádření soudcovské rady Nejvyššího 

soudu). Soudci ostatních soudů jsou předsedovi kárného soudu navrhováni předsedy 

příslušných soudů, po vyjádření příslušné soudcovské rady. Požadavky na přísedící senátu 

kárného soudu jsou následující: věk v době skládání slibu alespoň 30 let, způsobilost 

k právním úkonům, bezúhonnost, právnické magisterské vzdělání, zkušenosti a morální 

vlastnosti zaručující řádný výkon této funkce a další předpoklady dle zvláštního předpisu. 

Jednotliví členové senátu jsou losováni předsedou kárného soudu a přísedící skládají do jeho 

rukou slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, 

že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu 

rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“ 17 Funkční období senátů je pětileté. Senát 

rozhoduje většinou hlasů všech členů. Pro členy senátu platí obdobná ustanovení o podjatosti 

a vyloučení z projednávání a rozhodování věci jako pro soudce. 

 Kárné řízení se zahajuje na návrh a tento návrh lze podat do šesti měsíců poté, co se 

navrhovatel o kárném provinění dozvěděl. Návrh na zahájení řízení jsou oprávněni podat:  

1. Prezident republiky, jehož návrh se může týkat kteréhokoli soudce, 

2. ministr spravedlnosti, jehož návrh se může týkat kteréhokoli soudce, 

3.  předseda Nejvyššího soudu proti soudcům Nejvyššího soudu a proti soudci 

soudu nižšího stupně, pokud jednal ve věci spadající do pravomoci soudu, v 

níž je Nejvyšší soud vrcholným soudním orgánem, 

4. předseda Nejvyššího správního soudu proti kterémukoli soudci Nejvyššího 

správního soudu a soudci soudu nižšího stupně, pokud jednal ve věci spadající 

do pravomoci soudu, v níž je NSS vrcholným soudním orgánem, 

5.  předseda vrchního soudu proti soudcům příslušného vrchního soudu a proti 

soudcům nižšího stupně, 

6.  předseda krajského soudu proti soudcům působícím u jeho soudu a proti 
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soudcům okresních soudů, 

7.  předseda okresního soudu proti soudcům působícímu u okresních soudů. 

Objektivní lhůta pro podání návrhu činí tři roky od spáchání kárného provinění, poté 

kárná odpovědnost soudce zaniká. Mezi obsahové náležitosti návrhu patří identifikace soudce, 

proti němuž návrh směřuje, popis skutku, pro který se zahájení řízení navrhuje a označení 

důkazů, případně připojení těch, které má navrhovatel k dispozici. Je možno také navrhnout 

uložení konkrétního kárného opatření, tímto návrhem však není senát kárného soudu při svém 

rozhodování vázán. Návrh doručí předseda senátu soudci do vlastních rukou a poučí ho o 

právu zvolit si obhájce z řad soudců či advokátů a o jeho dalších právech.18 Návrh předseda 

senátu zašle též ministru spravedlnosti, pokud návrh na zahájení řízení nebyl podán jím. O 

kárném řízení vyrozumí předseda senátu ministra spravedlnosti a předsedu soudu, k němuž je 

soudce, proti němuž návrh směřuje, přidělen. 

Průběh řízení o kárné odpovědnosti upravuje zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech 

soudců a státních zástupců, v hlavě třetí. Účastníky řízení jsou navrhovatel a soudce, proti 

němuž návrh směřuje, označovaný též jako kárně obviněný. Předseda senátu nebo jím 

pověřený člen senátu může provést předběžné šetření, je-li to třeba k předběžnému objasnění 

některých skutečností.  

Senát bez ústního jednání řízení zastaví, pokud byl návrh podán opožděně nebo byl 

vzat zpět, zanikla-li funkce soudce, zanikla-li odpovědnost soudce za provinění nebo, pokud 

provinění spočívalo v porušení povinnosti při výkonu státní správy soudů, též zánikem funkce 

předsedy či místopředsedy soudu.  

Dospěje-li senát k názoru, že skutečnosti kladené soudci za vinu naplňují znaky 

trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu nebo zjistí-li, že pro tentýž skutek již 

proti soudci probíhá trestní stíhání nebo správní řízení, kárné řízení přeruší a věc případně 

postoupí příslušnému orgánu. Kárné řízení je přerušeno do právní moci rozhodnutí 

příslušného orgánu, poté může senát v řízení pokračovat, pokud je toho názoru, že postih ve 

správním či trestním řízení nepostačuje. V opačném případě řízení zastaví.  

K přerušení kárného řízení senát přistoupí též v případě, kdy bylo zahájeno řízení o 

způsobilosti soudce vykonávat svou funkci dle hlavy čtvrté zákona č. 7/2002 Sb. Po 

pravomocném rozhodnutí v této věci může kárné řízení pokračovat, pokud nedošlo k zániku 
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soudcovy funkce. 

Pokud kárný soud shledá, že se soudce dopustil kárného provinění, může soudci být 

uloženo kárné opatření. Jestliže se však projednání kárného provinění jeví dostačujícím, může 

kárný soud od uložení kárného opatření upustit19. Kárným opatřením může pak být: 

1. důtka 

2. snížení platu až o 30% na dobu nejdéle 1 roku (při opakovaném provinění na 

dobu až dvou let) 

3. odvolání z funkce soudce 

Kárná opatření provádí příslušný orgán státní právy soudu, k němuž je soudce přidělen 

k výkonu funkce. Po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření se 

na soudce hledí jako by pro kárné provinění nebyl stíhán. Při delším výkonu kárného opatření 

než jeden rok po právní moci rozhodnutí se kárný postih zahlazuje vykonáním kárného 

opatření. 

Do novely ZSS z roku 2008, provedené zákonem č. 314/2008 Sb., bylo možno za 

předpokladu, že soudce, který se dopustil přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., zákon o 

přestupcích, požádal orgán příslušný k projednání přestupku o jeho projednání v kárném 

řízení, řešit odpovědnost soudce za přestupek v kárném řízení. Tuto možnost výše uvedená 

novela zrušila a přestupky soudců jsou v současnosti řešeny jako přestupky jakýchkoli jiných 

osob formou přestupkového řízení. 

Pokud je soudcův prohřešek malého významu (nedostatky v práci či poklesky v 

chování soudce), řeší ho, je-li toto řešení postačující, mimo kárné řízení předseda soudu z 

pozice orgánu státní správy soudu, a to formou výtky.  

Pokud senát došel k závěru, že se soudce provinění nedopustil, nelze mu je prokázat, 

nelze prokázat, že se tvrzený skutek vůbec stal, případně nelze-li tento skutek kvalifikovat 

jako kárné provinění, vynese zprošťující rozhodnutí. V takovém případě má soudce vůči státu 

nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s kárným řízením. O nákladech 

rozhodne senát buď přímo v rozhodnutí ve věci, případně následně samostatným 

rozhodnutím. 

Proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání přípustné. Jediným možným opravným 

prostředkem je návrh na obnovu kárného řízení dle § 19 odst. 1 kárného zákona, který je 

možno podat do 3 let od právní moci rozhodnutí. 

                                                           
19
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2.3.4. Morální odpovědnost soudce 
 

Soudcova rozhodnutí mívají velký význam pro subjektivní práva osob účastníků 

řízení. Při svém rozhodování soudce vychází ze zákona a pohybuje se v jeho mezích na 

základě svého uvážení. V tuto chvíli je kladen velký důraz na soudcovy morální hodnoty a 

profesionalitu. Kromě zákonem stanovených povinností a zásad soudcovské etiky (v § 79 a n. 

ZSS) vznikají pro ulehčení takové situace soubory etických norem, jejichž prosazování je 

jedním z hlavních předmětů činnosti stavovských organizací a jež jsou jakousi nadstavbou 

nad zákonnými ustanoveními. Etické kodexy nebývají závazné, avšak na rozdíl od zákona 

popisují konkrétní situace, ve kterých by pouhé znění zákona jednoznačné řešení nenabídlo. 

 Etický kodex soudce by měl vycházet ze zkušeností a tradic soudcovského povolání a 

měl by odrážet i obecné hodnoty uznávané společností. Kodex by měl zahrnovat co nejvíce 

možných situací, do kterých se soudce může dostat, ať již uvnitř soudnictví nebo směrem vně. 

Většina kodexů má nepsanou formu. 

Obdobný etický kodex byl přijat v roce 2002 v Bangalore. Jde o Zásady chování 

soudců, jejichž smyslem je stanovení norem etického chování soudců a mají soudcům sloužit 

jako vodítko při rozhodování. Zásady obsahují šest hodnot, k jejichž prosazování by měly 

sloužit jednotlivé zásady. A to nezávislost, nestrannost, bezúhonnost, důstojnost, rovnost a 

odbornost. Zásady chování soudců inspirovaly Soudcovskou unii ČR, která na jejich základě 

vytvořila Etické zásady chování soudce20. Ty byly schváleny 15. Shromážděním zástupců 

sekcí Soudcovské unie v Brně dne 26. 11. 2005. 

Ve vztahu ke kárné odpovědnosti soudce je morální odpovědnost širší. Tedy každé 

kárné provinění je také proviněním etickým, naopak tomu tak být nemusí. 

Možná by bylo vhodné ještě tyto Etické zásady doplnit a zakotvit základní etické 

principy formou zákona. Ovšem problémem těchto kodifikací je, že není možné obsáhnout 

veškeré teoretické situace, ve kterých se soudce může ocitnout, a ve kterých budou vznikat 

mravní a etická dilemata. Zajímavý institut jsou dle mého názoru v Kanadě a státech USA 

působící Etické rady (Ethical Council) jako poradní orgán, ke kterému mohou soudci vznášet 
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dotazy, a rada k dané věci vydá nezávazné doporučující stanovisko. 

Bez ohledu na existenci pravidel chování, jakkoli vydaných, zůstává primární 

odpovědnost za dodržování mravních standardů soudcovské funkce a ochranu její pověsti na 

svědomí každého jednotlivého soudce. 

 

 

2.4 Zánik funkce soudce 
 

Zákony obsahují důvody zániku funkce soudce, tedy prezident v tomto případě nemá 

pravomoc soudce odvolat. Konkrétními okamžiky a důvody pro zánik funkce soudce, jak je 

vyjmenovává ZSS v § 94 a 95, jsou:  

1. konec kalendářního roku, v němž soudce dosáhl 70 let, 

2. den právní moci rozhodnutí, kterým bylo zjištěno, že je soudce ze zákonného 

důvodu nezpůsobilý vykonávat tuto funkci, 

3. den právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce odsouzen pro úmyslný trestný 

čin nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin 

spáchaný z nedbalosti, 

4. den právní moci rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo kárné opatření odvolání z 

funkce soudce dle § 88 odst. 1 písm. d ZSS, 

5. dnem právní moci rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním 

úkonům, 

6. dnem pozbytí státního občanství ČR, 

7. smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým došlo k prohlášení za 

mrtvého, 

8. vzdání se funkce. 

Jedna skupina důvodů pro zánik funkce soudce je tvořena důvody, které je možno 

shrnout tak, že soudce pozbyl předpoklady nutné pro jmenování do funkce (sem můžeme 

zahrnout jednak zbavení a omezení způsobilosti, pozbytí státního občanství ČR, smrt či 

prohlášení za mrtvého). 

Do další skupiny důvodů patří ty, které jsou charakterizovány nezpůsobilostí soudce k 

výkonu funkce. Soudce může být nezpůsobilý výkonu své funkce z důvodu zdravotních 

obtíží, pro které není schopen dlouhodobě vykonávat svou funkci, nebo je soudce nezpůsobilý 

z důvodu pravomocného odsouzení pro nedbalostní trestný čin (nesmí jít o odsouzení k 
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nepodmíněnému trestu odnětí svobody), jehož povaha zpochybňuje důvěryhodnost setrvání 

soudce ve funkci. O takové nezpůsobilosti rozhodují kárné soudy dle zákona č. 7/2002 Sb. 

Pokud je v řízení zjištěna soudcova nezpůsobilost, dochází k zániku jeho funkce okamžikem, 

kdy rozhodnutí kárného soudu nabude právní moci. 

Při zániku funkce soudce dosažením daného věku, dochází k zániku funkce ex lege 

dosažením určeného časového termínu. 

Soudce má též možnost své funkce se kdykoli vzdát. Činí tak písemným oznámením 

prezidentu republiky, přičemž jeho funkce skončí uplynutím tří kalendářních měsíců 

následujících po měsíci, kdy oznámení bylo doručeno prezidentu republiky. 

Mezi zvláštní důvody zániku funkce soudce, které jsou vázány na soudcovu trestní a 

kárnou odpovědnost, patří odsouzení za úmyslný trestný čin, odsouzení za nedbalostní trestný 

čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, případně právní moc rozhodnutí, kterým mu 

bylo uloženo kárné opatření ve formě odvolání z funkce dle § 94 písm. c) ZSS. 

Zánikem funkce soudce dochází, jak již bylo řečeno výše, k zániku pracovního vztahu 

soudce. 

 

 

2.4.1 Dočasné zproštění výkonu funkce 
 

Zákon též umožňuje, aby došlo pouze k dočasnému zproštění výkonu funkce soudce. 

Takové dočasné zproštění funkce soudce provádí ministr spravedlnosti. Zákonné důvody, 

které uvádí § 99-101 ZSS, můžeme rozčlenit na případy, kdy došlo ke jmenování soudce 

soudcem Ústavního soudu, mezinárodního soudu či byl přidělen k Justiční akademii nebo 

Ministerstvu spravedlnosti, kdy v těchto případech je ministr povinen soudce dočasně zprostit 

výkonu funkce a ke zproštění dochází dnem doručení rozhodnutí soudci, pokud v rozhodnutí 

nebyl uveden pozdější den. A dále na případy fakultativního dočasného zproštění výkonu 

funkce soudce, když probíhá řízení, jehož výsledkem by mohl být zánik funkce soudce21. 

Dočasné zproštění výkonu funkce trvá až do právní moci rozhodnutí, kterým bylo předmětné 

řízení skončeno.  

Význam členění důvodů, pro které je možno dočasně zprostit soudce jeho funkce se 

odráží v platových podmínkách, které toto zproštění provázejí. V případě první skupiny 
                                                           
21

 Např. probíhá trestní stíhání soudce, kárné řízení, jehož výsledkem by mohlo být opatření odvolání z funkce 

nebo bylo zahájeno řízení o nezpůsobilosti soudce vykonávat soudcovskou funkci. 
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důvodů zůstává soudcův plat neměnný, zatímco u druhé skupiny důvodů dochází ke krácení 

soudcova platu na polovinu s tím, že pokud nedojde k zániku funkce, bude mu zbývající část 

platu doplacena. To neplatí, byl-li soudce pravomocně odsouzen pro trestný čin. 

 

 

2.5 Právní postavení soudce ve Švýcarsku 
 

Máme-li získat patřičný nadhled pro hodnocení zákonné úpravy postavení soudce v 

našem právním řádu, měli bychom též získat i nějakou představu o této funkci v zahraničí. 

Pro srovnání jsem vybrala právní úpravu Švýcarska, neboť jde o malý vnitrozemský stát ve 

středu Evropy podobně jako Česká republika. Právní úpravu soudnictví a postavení soudců v 

této zemi považuji za názorný příklad toho, že stručná zákonná úprava není na překážku 

efektivnosti a funkčnosti. V tomto případě plně platí, že i méně může být někdy více. Byť se 

jedná o federaci, určitě bychom se mohli některými prvky švýcarské právní úpravy inspirovat. 

Jelikož tématem této práce není komparace postavení soudce v různých částech světa, 

v této části kapitoly pouze hrubě načrtnu postavení soudce ve Švýcarsku a pokusím se 

zhodnotit tamější zákonnou úpravu v porovnání s tou naší. 

Švýcarská soudní soustava sestává z Federálního soudu, jehož funkce spočívá v 

dohledu na aplikaci federálního práva22 a z jednotlivých soudů soudní soustavy frankofonních 

kantonů, kdy je soudnictví organizováno na úrovni jednotlivých kantonů specifickým 

způsobem na základě vlastní zákonné úpravy.  

Co se soudců federálního soudu týče, působí při něm 35-40 řádných soudců a soudci 

náhradní, kteří jsou řádně zvoleni, ale do funkce jsou povoláváni, pokud některý řádný soudce 

nemůže soudit. Soudci federálního soudu jsou voleni Federálním shromážděním, přičemž 

zvolen může být každý švýcarský občan, který má volební právo23. Funkční období je 

šestileté a konec výkonu funkce může znamenat též konec kalendářního roku, ve kterém daný 

soudce dosáhl věku 68 let. Kandidáty na soudce navrhují politické strany, avšak J. F. Vedlich 

poněkud překvapivě uvádí, že tato praxe neznamená ohrožení soudcovské nezávislosti.24  

                                                           
22

 nejde tu o posuzování ústavnosti, ústavní soud na federální úrovni ve Švýcarsku neexistuje. 

23
 Výjimkou jsou poslanci Federálního shromáždění a členů Federální vlády. 

24
  VEDLICH, Joseph Franciscus. Soudy a soudci ve Švýcarsku: švýcarský Federální soud a frankofonní kantony. 

Praha: Linde, 2007. ISBN 9788072016679. Kapitola 3: Postavení soudce ve Švýcarsku, s.86 
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Zákon o Federálním soudu ze dne 17. června 2005 v čl. 6 zakazuje soudcům činnost, 

která by mohla být na újmu výkonu soudcovské funkce, nezávislosti Federálního soudu a jeho 

pověsti a zakazuje soudcům zastupovat strany před Federálním soudem, dále soudci nesmí 

vykonávat oficiální funkci ve prospěch cizích států a nesmí přijímat cizí tituly a vyznamenání. 

Čl. 8 vyjmenovává případy vztahů mezi osobami, které nesmí být současně soudci 

Federálního soudu (jde o osoby ve vztahu příbuzenském, spřízněnosti či osoby blízké ve 

společné domácnosti). Federální i kantonální zákony o organizaci justice upravují institut 

nestrannosti a důvody vyloučení soudce. Zákon o Federálním soudu nestanoví subjektivní 

povinnost soudce rozhodovat nestranně, jen v čl. 10 ukládá povinnost složit přísahu, jež mimo 

jiné obsahuje slib svědomitého výkonu povinností. Zaujala mne myšlenka, kterou je tato 

minimální zákonná úprava Vedlichem odůvodněna: "Švýcarská zdrženlivost při zákonném 

upravování subjektivních stránek lidského chování vychází z životem ověřené zkušenosti, že 

hlavní etické zásady musí každý člověk získat v rodině, ve škole a z příkladů, které obecně 

dává okolní společnost. Eventuální nedostatky v tomto ohledu zákon napraví jen obtížně."25 

Za dostačující je považován čl. 30 ústavy z roku 2000, který ukládá na obou úrovních 

soudnictví zajistit každému právo na řízení před řádným, nezávislým a nestranným tribunálem 

zřízeným ze zákona. Mezi důvody vyloučení soudce Federálního soudu patří zájem soudce na 

souzené kauze, účast soudce ve stejné věci jako poradce jedné ze stran, znalec či svědek, 

manželský či registrovaný partnerský vztah s jednou ze stran, jedním ze zástupců nebo 

někým, kdo byl účasten řízení v nižších instancích, příbuzenský vztah se stranou či jejím 

zástupcem, případně pokud mohl být soudce jinak ovlivněn. Obdobně jako v naší úpravě jsou 

soudci Federálního soudu povinni omezit své vedlejší činnosti pouze na neplacené vedlejší 

činnosti, ke kterým navíc potřebují autorizaci Federálního soudu. 

Nyní si přibližme postavení soudců ve frankofonních kantonech. Berme přitom v 

potaz, že zákonná úprava toho kterého kantonu se poněkud liší a v následujících řádcích jde 

spíše o souhrn společných prvků všech úprav. Co se týče volby nových soudců, můžeme 

vysledovat dvě tendence: většina kantonů nechává volit nové soudce kantonálními 

parlamenty, v několika kantonech můžeme narazit na přímé volby soudců občany kantonu. 

Někde je volba soudců okresních soudů přenechána lidu, zatímco soudce vyšších soudů volí 

parlament. Mezi předpoklady volitelnosti soudce patří ve většině kantonů dosažený věk 25 

                                                           
25

 VEDLICH, Joseph Franciscus. Soudy a soudci ve Švýcarsku: švýcarský Federální soud a frankofonní kantony. 

Praha: Linde, 2007. ISBN 9788072016679. Kapitola 3: Postavení soudce ve Švýcarsku, s.88 
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let, je též stanoven maximální věk pro výkon funkce soudce, který kolísá mezi 65-70 lety 

soudce. Funkční období bývá v kantonech v rozmezí 4-6 let. Oproti tomuto faktu působí 

česká úprava funkčního období na neomezenou dobu poněkud přehnaně. 

Požadavky na osobu soudce se liší v závislosti na důležitosti justiční profese, nicméně 

obecnou podmínkou je vždy získání právnického vzdělání na univerzitě. Pro otázku vyloučení 

soudce a inkompatibility soudce platí v různých modifikacích úprava federálního soudnictví 

popsaná výše26. 

Základní podmínky volitelnosti soudce jsou ve většině kantonů stejné: švýcarské 

občanství, bezúhonnost, právní způsobilost, dobrá pověst, bydliště na území, nad kterým má 

soudce jurisdikci. Pro soudce platí zákaz přijímání darů a jejich povinností je zachování 

mlčenlivosti a další sebevzdělávání. Za zvláštní však považuji fakt, že ve Švýcarsku nefungují 

justiční školy, které by poskytovaly další vzdělávání soudcům, navíc tu ani neexistují justiční 

zkoušky. Avšak byť není stanoven kvalifikační požadavek na soudce Federálního soudu, jsou 

jako kandidáti politických stran navrhovány osoby se složenou advokátní či notářskou 

zkouškou, případně akademickou kariérou. 

Můj prvotní dojem ze švýcarské úpravy postavení soudce byl rozpačitý, zvláště co se 

týče veškerých zákonných záruk nezávislosti a nestrannosti soudce a stanovených požadavků 

na osobu soudce. Tamní úprava ve mně vzbuzovala dojem strohosti a například navrhování 

kandidátů soudců Federálního soudu politickými stranami na mně působilo krajně subjektivně 

a neodděleně od moci výkonné a politických názorů daných stran.  

Nicméně po chvilkovém zamyšlení mne toto zákonné uspořádání opět jen utvrdilo v 

mé myšlence, že zákonné pojistky a záruky, které mají soudce "donutit" k co 

nejprofesionálnějšímu výkonu, jsou pouze těmi pojistkami, které ale stejně nezaručí, že se 

jimi bude soudce řídit a naopak ve státě, kde bude soudcova funkce upravena co nejméně, 

může soudce svou roli plnit vzorně a v souladu s morálním kodexem, pokud je s ním 

především niterně sžit a je mu vlastní. Do naší úpravy bych tedy ze Švýcarska doporučila 

převzít kratší (časově omezený) výkon funkce soudce s možností znovuzvolení (jmenování). 

 
 
 
 
 

                                                           
26

 Některé kantony tuto otázku dále zákony neřeší, případně řeší jen nutné minimum a obecná úprava plyne z 

ústavy.  Jiné kantony mají naopak vlastní velmi propracovanou právní úpravu. 
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3. Část: Nezávislost soudců a soudů 
 
 

Soudcovskou nezávislost můžeme označit za znak soudní moci a také za jeden ze 

základních právních principů. Mezi nezávislostí soudů a soudců je velmi obtížné stanovit 

hranici. Oba instituty jsou spolu úzce provázány a směřují k jednomu cíli, kterým je 

spravedlivý proces. Já osobně se ztotožňuji s teorií, podle níž je možné nezávislost soudů 

považovat za prvek nezávislosti soudcovské, neboť bez zaručení nerušeného a svobodného 

výkonu pravomoci soudu nelze očekávat nezávislost u soudu působících soudců. 

Již římské právo stanovilo zásadu „nemo iudex in causa sua“, tedy nikdo nesmí být 

soudcem ve své věci. Jinými slovy: soudce nesmí být na výsledku řízení nijak zainteresován, 

má-li rozhodovat spravedlivě. Soudcovská nezávislost je vyjádřena jednak institucionálně 

(formálně) jako nezávislost moci soudní na ostatních mocích ve státě, jednak materiálně 

(funkční nezávislost), kdy je vyjádřena ústavně zakotvenou vázaností soudce zákonem a 

mezinárodní smlouvou.  

Je nutné mít na paměti také to, že absolutní nezávislost soudní moci je nedosažitelným 

ideálem, což ostatně vyjádřil i Ústavní soud: „Nezávislost a nestrannost představují ideální 

typy, které nikdy nelze naplnit absolutně- lze se k nim pouze přibližovat.“27 

Následující část práce se zabývá především rozborem jednotlivých záruk soudcovské 

nezávislosti a nestrannosti tak, jak je obsahuje právní řád České republiky. 

 

 

3.1 Obecně k otázce nezávislosti a nestrannosti  
 

Mezi nejdůležitější parametry postavení soudců patří míra garantované soudcovské 

nezávislosti. Jak uvádí JUDr. Ilona Schelleová „Nezávislost soudců je odrazem postavení 

soudnictví v celém systému státního mechanismu, tedy realizaci zásady nezávislosti soudnictví 

na jiných složkách tohoto mechanismu, tj. moci zákonodárné, výkonné a soudní.“28  

Autor teorie dělby moci, Charles Montesquieu kladl důraz na oddělení soudní moci od 

                                                           
27

 Nález ÚS sp.zn. Pl. ÚS 11/04 ze dne 26. 4. 2005. 

28
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace justice a právní služby. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. ISBN 978-808-

7071-687. Kapitola 6:Postavení soudců, přísedících, justičních čekatelů a vyšších soudních úředníků, s.83 
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moci zákonodárné a výkonné. Nezávislost soudců si představoval tak, že soudní moc bude 

vykonávána osobami vybíranými z lidu způsobem, který stanoví zákon. Jeho názory ožívaly 

v podobě anglického porotního soudnictví. Tento institut byl pak koncem 18. století přebírán 

do francouzských ústav. Současné parlamentní demokracie z Montesquieho teorie vychází 

s tím rozdílem, že nezávislost je tu zaručována nikoli volbou sborového orgánu, ale 

jmenováním hlavou státu. 

Nezávislost soudní moci v ČR garantuje Ústava v čl. 81, který stanoví, že soudní moc 

vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Čl. 82 odst. 1 Ústavy se pak věnuje 

nezávislosti soudcovské a stanoví, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich 

nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. 

Účelem zákonné úpravy soudcovské nezávislosti je zabránit jakémukoli (ať již 

právnímu nebo faktickému) ovlivnění osoby soudce v procesu rozhodování, soudce má 

rozhodovat svobodně podle svého přesvědčení na základě úplně zjištěného skutkového stavu, 

tedy má být vždy v pozici nezúčastněného subjektu. Změnu ve formě zajištění tohoto 

postavení popisuje F. Zoulík: "V předchozích formách soudnictví bylo toto postavení dáno 

společenskou, popř. mocenskou pozicí orgánu, který rozhodoval spor a který byl tak či onak 

nadřazen stranám sporu. Pro moderní soudnictví je naopak charakteristickým, že soud (ačkoli 

sám státní orgán) je nezávislý nejen na stranách sporu, ale i na státu, takže i stát sám může 

být stranou.29" 

Nezávislost soudců zahrnuje jak nezávislost soudcova rozhodování vůči ostatním 

složkám moci, tak vůči politické situaci a jakýmkoli dalším vnějším vlivům a projevuje se 

nejen uvnitř soudní moci, ale i v rámci konkrétního soudu. Ačkoli hranice mezi nezávislostí 

soudce a jeho nestranností je poněkud vágní a oba pojmy spolu úzce souvisí, je nutné mezi 

nimi rozlišovat. Nestranností soudce nerozumíme pouze jeho nepodjatost, ale jde o celkový 

přístup soudce k dané věci. Nestrannost soudce můžeme též definovat jako subjektivní, interní 

složku soudcovské nezávislosti, kdy jde o soudcův psychický vztah k projednávané věci. 

Zároveň však musí být kladen důraz i na objektivní zajištění nestrannosti soudce, resp. 

neexistenci okolností, které by mohly vést k pochybnostem o podjatosti. To znamená, že 

nestrannost soudce je garantována i dalšími zárukami stojícími mimo úroveň osoby soudce. 

Těmito zárukami je například institut soudcovské inkompatibility, materiální zajištění soudců, 

                                                           
29

 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. Právo a hospodářství. ISBN 

3406393128. Část druhá: Soudnictví a funkce státu, s.41 
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institut vyloučení soudce pro podjatost a poučovací povinnost soudu. 

Historicky starším institutem je soudcovská nestrannost, která byla prvotním 

požadavkem na osobu sudího, jenž měl představovat neutrální třetí stranu vůči stranám sporu. 

Právě z této objektivity a nestrannosti pramenila soudcova autorita. Nezávislost soudců 

přichází až později, v návaznosti na vznik teorií o dělbě moci. 

Vymezení soudcovské nezávislosti se děje na jedné straně omezeními vnitřními, 

plynoucími z účelu soudcovské nezávislosti, a na druhé straně omezeními vnějšími, 

vyvěrajícími ze základů státní moci. Nezávislost soudce zároveň vytváří předpoklady pro jeho 

nestrannost. 

Na rozhodování soudce mají vliv i mimoprávní aspekty, mezi které můžeme zařadit 

osobnost soudce, jeho přesvědčení a intuici. 

O definici nestrannosti soudce se pokusil Ústavní soud: "Nestrannost soudce je 

především subjektivní kategorií, vyjadřující vnitřní psychický vztah soudce k projednávané 

věci v širším smyslu (zahrnuje vztah k předmětu řízení, účastníkům řízení, jejich právním 

zástupcům atd.), o níž je schopen relativně přesně referovat toliko soudce sám. Pouze takto 

úzce pojímaná kategorie nestrannosti soudce by však v praxi stěží nalezla uplatnění vzhledem 

k obtížné objektivní přezkoumatelnosti vnitřního rozpoložení soudce. Kategorii nestrannosti je 

proto třeba vnímat šíře, tedy i v rovině objektivní. Za objektivní ovšem nelze považovat to, jak 

se nestrannost soudce pouze subjektivně jeví vnějšímu pozorovateli (účastníkovi řízení), nýbrž 

to, zda reálně neexistují okolnosti, které by mohly objektivně vést k legitimním pochybnostem 

o tom, že soudce má k věci určitý, nikoliv nezaujatý vztah."30 V postoji Ústavního soudu je 

možné vysledovat inspiraci judikaturou ESLP v případě Chmelíř v. Česká republika, stížnost 

č. 64935/01, ve kterém soud naznačuje existenci dvou kategorií nestrannosti. Jednou je 

subjektivní vztah soudce k věci, přičemž soudcova nestrannost se presumuje a je třeba 

prokazovat opak. Následovat by měl test objektivní složky nestrannosti, tedy neexistence 

okolností, na jejichž základě by bylo možné soudce považovat za podjatého. 

 
 

3.2 Záruky nezávislosti a nestrannosti  
 

Záruky nezávislosti jsou právní mechanismy, které mají za úkol poskytnout soudci 
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 Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 370/04 ze dne 27. 10. 2004. 
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takové podmínky, aby mohl být opravdu vázán pouze zákonem, mezinárodní smlouvou a 

svým svědomím. Vzhledem k významu institutu soudcovské nezávislosti je většina záruk 

upravena na ústavní úrovni a jsou tedy také pod ochranou ústavního soudnictví. Můžeme tedy 

záruky nezávislosti členit na záruky zákonné a ústavní. Jiná členění uvádí záruky funkční, 

organizační a osobní. Každopádně jde o systém různorodých institutů, které spojuje 

především společný cíl, kterým je soudní a soudcovská nezávislost a nestrannost. Je třeba mít 

též na mysli, že nestrannost soudce nebude nikdy absolutní, jelikož není možné dokonale 

eliminovat veškeré vlivy, které by mohly působit na soudce. 

Jen obtížně bychom mohli určit rozdíl mezi pojmovými znaky soudcovské nezávislosti 

a jejími zárukami. Pokud bychom chtěli soudcovskou nezávislost nějakým způsobem rozdělit 

na jednotlivé komponenty, mohli bychom uvést nepodjatost soudce, samostatnost soudní 

soustavy a soudců a sociální i vnitřní svobodu soudců. Této otázce se blíže věnuje A. 

Macková ve své monografii Nezávislost soudců.31 

V následujících podkapitolách bych ráda rozebrala jednotlivé instituty zaručující 

nezávislost a nestrannost soudce v českém právním řádu. 

 

 

3.2.1 Jmenování soudce 
 

Význam způsobu ustavování soudce do funkce a délka funkčního období pro 

soudcovskou nezávislost je logický. Pevné a jisté postavení soudce mu poskytuje prostor pro 

nezávislé a nestranné rozhodování a umožňuje mu zbavit se existenčních obav. V návaznosti 

na stav justice před rokem 1989, kdy soudci byli jmenováni na časově omezený krátký úsek, 

po kterém byli do své funkce znovu zvoleni pouze ti prorežimně rozhodující, čímž byla 

nezávislost soudního rozhodování velkou měrou narušena, se nová úprava funkčního období 

soudce prodloužila ad infinitum. 

Soudci obecných soudů jsou nyní jmenováni bez časového omezení prezidentem 

České republiky, jemuž též skládají slib. Odpovědnost za jmenování soudců však nese vláda 

(ta se promítá v povinnosti kontrasignace).  

Jmenování do funkce soudce natrvalo bez možnosti odvolání (s výjimkou kárného 

                                                           
31

 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. 3., upr. vyd. Praha: Vodnář, 1998, 68 s. Doktorské disertace. ISBN 80-
858-8919-6. Kapitola 2: Záruky nezávislosti soudců, s. 24-25. 
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řízení a zákonných důvodů zániku funkce soudce, viz výše) znamená záruku nezávislosti 

soudce, který se díky tomu nemusí obávat o svou funkci a nemá ani důvod činit rozhodnutí v 

souladu s politickými názory kohokoli jiného a rozhoduje se pouze na základě svého 

přesvědčení.  

Ustanovování soudců do funkce je též oblíbeným tématem debat a polemik. Způsob 

ustavování soudců ve vybraných zemích za účelem komparace popisuje I. Schelleová: 

„Angličtí soudci z povolání i smírčí soudci jsou do svých funkcí jmenováni královnou, na 

návrh lorda kancléře, popřípadě předsedy vlády. Ve Spojených státech amerických je situace 

podstatně složitější. Soudci federálních soudů jsou jmenováni prezidentem USA na radu a se 

souhlasem senátu. Soudci všech obecných federálních soudů a většiny zvláštních soudů jsou 

jmenováni na doživotí, resp. americká Ústava stanoví, že jsou jmenováni na dobu „dokud se 

budou řádně chovat“. Jen u některých federálních soudů je funkční období jmenovaných 

soudců částečně omezeno, to je však nutné považovat za výjimku. Dikce Ústavy je vykládána 

tak, že federální soudci ustavení na doživotí mohou být z funkce odvoláni pouze na základě 

trestního řízení. Způsob ustavování soudců v jednotlivých státech je rozdílný. V některých 

státech jsou soudci jmenováni, ve většině států však jsou voleni. Ve státech, kde jsou 

jmenováni, jsou ustavováni guvernérem a příslušným zákonodárným sborem. Ve státech, kde 

je uplatňován princip volitelnosti, jsou voleni buď zákonodárným sborem, nebo dokonce 

přímo občany. Francouzští soudci jsou zase jmenováni natrvalo prezidentem republiky na 

návrh Nejvyšší rady soudců.“ 32 

Za optimální délku funkčního období soudce se obecně považuje doba delší, než doba 

funkčního období orgánu, který soudce jmenoval. To aby nedocházelo k ovlivňování soudce. 

Trvání funkce až do dosažení určitého věku, jak je stanoveno v našem právním řádu, je sice 

nejdelší možné a může být problematické a nemotivující soudce k co nejlepším výkonům. Na 

druhou stranu si však myslím, že tento institut má v našem prostředí tradici a případnou 

neschopnost a poklesky soudce je možno řešit formou kárného řízení. Zavedla bych však 

institut začínajícího soudce "na zkoušku", neboť ustanovení kandidáta z řad mladých 

neprofilovaných justičních čekatelů na neomezenou dobu nese riziko, že tato osoba nebude k 

výkonu funkce soudce nejvhodnější.  

 

                                                           
32

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace justice a právní služby. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. ISBN 978-808-

7071-687. Kapitola 6:Postavení soudců, přísedících, justičních čekatelů a vyšších soudních úředníků, s.84 
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3.2.2 Vázanost zákonem  
 

Nezávislost soudce zaručuje mimo jiné též jeho vázanost zákonem, čímž se vylučuje 

soudcovo ovlivnění jinými vlivy a soudce nesmí ze zákona vybočit. 

Čl. 95 Ústavy uvádí, že soudce je při svém rozhodování vázán pouze zákonem a 

mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Jde opět o vyjádření diskontinuity se 

stavem justice před rokem 1989, kdy byli soudci vázáni celým právním řádem (např. čl. 102 

odst. 1 ústavního zákona č. 100/1960 Sb.). Tímto ustanovením se Česká republika hlásí k 

hodnotám právního státu, neboť vázanost soudce celým právním řádem, byť na první pohled 

nezní tento postulát závadně, by znamenala omezení soudcovského nezávislého rozhodování. 

Soudce by nebyl oprávněn hodnotit zákonnost podzákonných předpisů a prostor pro 

autonomní výklad zákona by byl minimální. 

To, že je soudce vázán literou zákona znamená, že je povinen řídit se zákonem a nesmí 

nahrazovat zákonodárce tím, že by vytvářel právní normy a zároveň toto ustanovení znamená, 

že soudce není vázán ničím jiným, tedy že může korigovat případné excesy ze strany výkonné 

moci, pokud by například vyhláška ministerstva překročila zákonné zmocnění, je v pravomoci 

soudce tento předpis neaplikovat. Závěr o nesouladu daného předpisu se zákonem musí uvést 

v odůvodnění svého rozhodnutí, přičemž tento závěr má účinky jen inter partes. Neaplikací 

určité normy pak zároveň vzniká prostor pro soudcovské dotváření práva. Soudce rozhodne 

pouze na základě zákona, při jehož výkladu však nesmí překročit výslovné znění zákona a 

jeho účel. 

Vázanost soudce zákonem se nevztahuje na posouzení ústavnosti zákona. Jestliže by 

totiž soudce došel k závěru, že zákonný předpis je v rozporu s ústavním pořádkem ČR, 

předloží tuto věc k rozhodnutí Ústavnímu soudu. Obdobně bude soud vázán mezinárodní 

smlouvou, která se stala součástí právního řádu ČR či v případě předběžné otázky k ESD dle 

čl. 267 SFEU.  

Řízení o předběžné otázce se zahajuje, pokud si soudce, který vede řízení u 

vnitrostátního soudu, není jistý, jakým způsobem má být daná norma evropského práva 

interpretována. Pokud je proti rozhodnutí vnitrostátního soudu možné použít opravné 

prostředky, pak je na uvážení soudu, zda tohoto práva na položení předběžné otázky využije. 

Pokud jsou však opravné prostředky v daném případě nepřípustné, je povinností soudu dát 

Evropskému soudnímu dvoru podnět k zahájení řízení. Tento postup není nutno dodržovat, 
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pokud se výklad dané normy evropského práva zdá nepochybným, nebo již v této věci 

existuje judikatura. Rozhodnutí ESD je poté pro vnitrostátní soud závazné. Nejde zde o zásah 

do soudcovské nezávislosti, nýbrž o stanovení další skutečnosti, kterou je soud vázán. 

Soudcovská vázanost zákonem je dále doplňována judikaturou nejvyšších soudů, 

jejichž úkolem je sjednocování judikatury soudů nižších stupňů. 

 

 

3.2.3 Nepřeložitelnost soudce 
 

Článek 82 odst. 2 Ústavy stanoví neodvolatelnost a nepřeložitelnost soudce proti jeho 

vůli. Nepřeložitelnost soudce proti jeho vůli je ochranným mechanismem proti možnosti 

výkonné moci nežádoucí soudce přesunout na jiný soud. Cílem je opět ochrana soudcovské 

nezávislosti. Výjimku z nemožnosti odvolat a přeložit soudce proti jeho vůli však může 

stanovit zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

Obecně k otázce překládání soudců lze říci, že přeložení soudce na jiný soud je 

zásadně možné, pokud s tím soudce souhlasí, případně požádá-li o přeložení k jinému soudu 

sám. Pro přeložení k soudu vyšší instance je nutno, aby soudce splňoval určité kvalifikační 

předpoklady.33 Bez jeho souhlasu je přeložení možné pouze v případě změn v organizaci 

soudů a nelze- li zajistit výkon soudnictví jinak. Avšak i tato výjimka je časově omezena, a to 

po dobu nanejvýše šesti měsíců od účinnosti zákona, který důvod přeložení založil. K 

vyššímu soudu lze soudce přeložit jen za podmínek stanovených v § 71 odst. 2 a 3 ZSS. 

Soudce též není možno přeložit opakovaně z téhož důvodu. O přeložení soudce rozhoduje 

ministr spravedlnosti po projednání s předsedou soudu, k němuž má být soudce přeložen a 

předsedou soudu, z něhož je soudce překládán. Na řízení o přeložení soudce se přiměřeně 

použije správní řád.  

Se souhlasem soudce je možné dočasné přidělení k jinému soudu až na tři roky, 

případně k Justiční Akademii či Ministerstvu spravedlnosti až na jeden rok. Dočasně 

přidělený soudce má právo na zákonem stanovené náhrady, mezi které patří například: 

• přiměřené ubytování na náklady státu v sídle soudu, k němuž byl dočasně 

přidělen, nelze-li po něm požadovat aby denně konal cestu k výkonu funkce u 
                                                           
33

 K Nejvyššímu soudu může být přeložen jen soudce s právní praxí dosahující minimálně 10 let a musí svými 

odbornými znalostmi a zkušenostmi dávat záruky řádného výkonu funkce. Ke krajskému či vrchnímu soudu je 

vyžadována právní praxe dosahující alespoň 8 let. 
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tohoto soudu z místa svého bydliště 

•  soudce má také právo na náhradu za používání jiného než služebního 

silničního motorového vozidla k cestě ze svého bydliště do místa soudu, bylo-li 

toto dohodnuto (stanovení výše náhrady probíhá pomocí vyhlášek MPSV 

upravujících náhrady za používání silničních motorových vozidel při 

pracovních cestách konaných zaměstnanci v pracovním poměru) 

• právo na náhradu jízdních výdajů vynaložených na cestu z místa svého bydliště 

k soudu, pokud soudci nevzniklo právo na náhradu z titulu užívání motorového 

silničního vozidla 

O dočasném přidělení, pokud jde o přidělení k jinému okresnímu soudu, rozhoduje 

předseda krajského soudu a je zapotřebí souhlas předsedy soudu, ke kterému má být soudce 

přidělen a předsedy soudu, k němuž byl do té doby dle § 67 ZSS přidělen. Dočasné přidělení 

soudce k soudu vyšší instance může na návrh příslušného předsedy soudu odsouhlasit ministr 

spravedlnosti, současně je vyžadován souhlas předsedy soudu, u něhož byl soudce původně 

přidělen. V ostatních případech dočasného přidělení (k Justiční akademii či ministerstvu) 

rozhoduje ministr spravedlnosti a opět je nutný souhlas předsedy soudu, u něhož doposud 

soudce působil.  

Zákon umožňuje dočasné přidělení soudce ministrem spravedlnosti k jinému 

okresnímu soudu bez soudcova souhlasu, avšak pouze na rok a pod podmínkou, že u daného 

soudu by jinak nebylo možno zajistit výkon soudnictví. Je vyžadován souhlas obou předsedů 

dotčených soudů a po následujících pět let po skončení dočasného přidělení nelze onoho 

soudce znovu bez jeho souhlasu dočasně přidělit k jinému soudu.  

 

 

3.2.4 Hmotné zajištění  
 

Vzhledem k omezení výkonu placených funkcí, které se k soudcovskému povolání 

váže, je otázka výše platu soudce velice významná. Platy soudců jsou neustálým terčem 

kritiky ze strany veřejnosti, ačkoli ta si nejspíš neuvědomuje, že vysoký plat soudce má být 

pozitivem především pro ni, jelikož každý se může někdy dostat do pozice účastníka řízení a 

vysoký plat soudce bude jednou ze záruk soudcovy nezávislosti a nezkorumpovatelnosti. 

Samozřejmě tu neplatí nepřímá úměra, že čím by byl soudcův plat nižší, tím spíše by daný 

soudce byl úplatný, ale soudce, který je dostatečně finančně zajištěn a nemusí řešit existenční 
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problémy, by tím spíše neměl být motivován k braní úplatků. Výše hmotného zajištění soudců 

je tedy zárukou soudcovské nezávislosti a jako taková by měla být stálá a neměla by existovat 

jednoduchá možnost svévolné restrikce výše platu soudce. Tím způsobem by totiž docházelo 

k narušování soudcovské nezávislosti.  

Platové podmínky soudců určuje zákon č.236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a 

poslanců Evropského parlamentu, v platném znění. Otázka výše platů soudců se však také 

pravidelně stává třecí plochou mezi mocí soudní a zákonodárnou, kdy po změně úpravy výše 

soudcovského platu ze strany legislativy dochází následně k jejímu zrušení Ústavním soudem, 

jenž logicky hájí soudcovské zájmy a soudcovskou nezávislost. 

Způsob stanovení výše hrubého měsíčního platu pro soudce obecného soudu je určen 

jako součin platové základny a platového koeficientu. Platová základna se dlouho rovnala 2,5 

násobku průměrné nominální měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dle údajů Českého 

statistického úřadu. Platový koeficient je odvislý od druhu soudu, let praxe od 0,88 do 1,84. 

Pro soudní funkcionáře je koeficient ještě o něco navýšen (maximálně do výše 2,5).  

Od roku 2010 byla platová základna změněna na trojnásobek a pro roky 2012 -2014 

byla určena zákonem pevná výše 56 849 Kč. V roce 2012 však zasáhl Ústavní soud tím, že 

platovou základnu zrušil a koeficient ponechal v platnosti jen do konce roku 2012, bylo tedy 

nutné přijmout novou zákonnou úpravu34.  Platová základna platu soudců v roce 2013 je 

stanovena na 62 856,75 Kč, a to podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/2013 

Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců 

podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Mnozí soudci se dožadují dalšího navýšení platu 

žalobami u brněnského městského soudu a požadují dorovnání platu na částku 68 572 Kč. 

Soudcům náleží též měsíční náhrada výdajů na reprezentaci a odbornou literaturu ve 

výši 3 000 Kč a náhrada prokázaných výdajů při pracovních cestách.  

Pokud bychom měli srovnávat výši platu českého soudce s jeho kolegy v rámci EU, ze 

zprávy CEPEJ2008, která srovnávala platy soudců na počátku kariéry a platy soudců u 

vrcholných soudů, tak platy soudců v naší zemi nikterak výrazně nezaostávají za ostatními 

zeměmi. 

                                                           
34

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/11, ze dne 3. května 2012. 
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Co se týče snižování platů soudců, to se může odehrát na několika rovinách. Snížení 

platu jednotlivému soudci je možné pouze na základě rozhodnutí kárného senátu. Snížení 

platů soudců určitého soudu nebo soudců soudů určitého stupně je vyloučeno35. Možné je 

snížení platů soudců celé soudní soustavy na základě zákona, avšak nemělo by docházet 

k svévolným zásahům a změnám výše platu soudců, neboť se jedná o jednu ze záruk 

soudcovské nezávislosti. 

 

 

3.2.5 Zasahování do nezávislosti soudu 
 

Funkce soudce je funkcí veřejnou a jeho osoba a rozhodování jsou chráněny mimo 

jiné také trestním zákoníkem. Mezi výčet skutkových podstat trestných činů, které nějakým 

způsobem zasahují do nezávislosti soudce, patří například § 332 odst. 2 písm. a), kde 

zákonodárce zakazuje poskytování, nabízení nebo slib úplatku úřední osobě v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu. Další skutkové podstaty vážící se k osobě soudce 

najdeme v prvním díle desáté hlavy TZ.  Jde o trestný čin násilí vůči úřední osobě a 

vyhrožování s úmyslem působit na úřední osobu. 

Jelikož je soudcovská nezávislost natolik zásadním ústavním principem, je jí 

poskytována ochrana také na úrovni TZ. Konkrétně v ustanovení § 335 TZ. Trestem odnětí 

svobody na šest měsíců až tři léta bude potrestán ten, kdo působí na soudce, aby porušil své 

povinnosti v řízení před soudem. Pokud by byl pachatel motivován získáním prospěchu sobě 

nebo jinému, případně způsobením škody nebo újmy jinému, zákonodárce ve kvalifikovaných 

skutkových podstatách stanoví trest odnětí svobody ve výši až 12 let. 

 

 

3.2.6 Zákonný soudce 
 

Jak mnohokrát judikoval Ústavní soud, zásada zákonného soudce představuje jednu ze 

základních záruk nezávislého a nestranného soudního rozhodování v právním státě a 

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

                                                           
35

  I v teoretickém případě, že by došlo ke zrušení vrchních soudů, by soudcům tohoto soudu přeloženým ke 

krajským soudům dle § 72 odst. 4 ZSS náležel původní plat. 
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Čl. 8 a 10 Všeobecné deklarace lidských práv stanoví, že soudnictví mohou vykonávat 

pouze soudy. Čl. 6 odst. 1 Úmluvy pak požaduje, aby soud byl zřízen zákonem. Princip 

zákonného soudu a soudce zahrnuje krom zákonného zřízení soudu též zákonem stanovená 

pravidla výběru soudu a soudce, který bude danou kauzu řešit.  

Listina v čl. 38 odst. 1 stanoví, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a 

že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (jde o archaicky znějící formulaci převzatou z 

ústavy z roku 1920). Tato ústavní zásada v sobě nese více závěrů: jde o vyjádření výlučnosti 

státního soudnictví, zároveň obsahuje zákaz svémocného prosazování práva a třetím 

významem je, že toto ustanovení požaduje zákonné zakotvení určitých pravidel, podle kterých 

se bude určovat příslušný soud a soudce, pro každou kauzu stejně. Ústavodárce se jím snaží 

vyloučit možnost, že by s takovýmto přidělením bylo nějakým způsobem manipulováno či že 

by docházelo k určení rozhodujícího soudu a soudce ad hoc, nahodile. Jde zde o pojistku proti 

svévolnému a účelovému manipulování s určitými kauzami.  

Pravidla příslušnosti soudů stanoví příslušný procesní předpis (OSŘ, TŘ, SŘS). 

Rozdělení věcí u soudů a tak určení příslušného soudce probíhá na základě rozvrhu práce, 

který vydává vždy na období kalendářního roku (musí být vydán nejpozději do konce 

předchozího kalendářního roku) předseda soudu po projednání se soudcovskou radou. Tento 

rozvrh práce je u každého soudu přístupný, je tedy možno do něj nahlížet, pořizovat z něj 

výpisy nebo opisy (§ 41 odst. 3 ZSS). Změna rozvrhu práce předsedou soudu je možná, pokud 

to je nutné pro nové rozdělení prací u soudu, opět po projednání se soudcovskou radou.  

K principu zákonného soudce se váže i otázka obsazení soudu, tedy konkrétního 

složení v dané kauze (zda rozhoduje samosoudce či půjde o kolegiátní rozhodování). Ústava v 

čl. 94 ponechává tuto úpravu zákonu (ZSS a soudní řád pro krajské a okresní soudy). 

Rozhodnutí nesprávně obsazeného soudu je dle § 205odst. 2 písm. a) OSŘ odvolacím 

důvodem. Na základě judikatury Nejvyššího soudu také platí, že „Soud je při rozhodování 

věci nesprávně obsazen a k odnětí zákonného soudce dojde vždy, byla-li věc projednána a 

rozhodnuta v soudním oddělení, do něhož byla přidělena na základě rozvrhu práce, ve kterém 

způsob rozdělení jednotlivých věcí mezi soudní oddělení byl vytvořen v rozporu s § 42 odst. 2 

ZoSS.“36 

 
 
                                                           
36

 Usnesení Nevyššího soudu ČR ze dne 26.1.2010, sp.zn. 21 Cdo 1316/2008. 
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3.2.7 Vyloučení soudce pro podjatost 
 

Aby se soudce mohl dobrat spravedlivého a nestranného rozhodnutí, je zapotřebí, aby 

nebyl na výsledku procesu zainteresován, tedy musí být nepodjatý. V okamžiku, kdy by bylo 

možno jen pochybovat o soudcově nepodjatosti v dané věci, bude soudce vyloučen z jejího 

projednání a rozhodování (§ 14 odst. 1 OSŘ). Nesmí tedy nejen rozhodnout danou věc, ale 

nesmí též činit ani jiné procesní úkony. Tento institut má zaručit jak soudcovskou nezávislost 

a nestrannost, tak princip rovnosti před soudem pro všechny účastníky řízení (čl. 96 odst. 1 

Ústavy). O vyloučení soudce lze vždy rozhodovat pouze ve vztahu ke konkrétní osobě 

soudce, který má podle rozvrhu práce věc projednat37. 

Zákon uvádí důvody k vyloučení soudce: vztah k projednávané věci, účastníkům nebo 

jejich zástupcům. Pod pojmem soudcův poměr k věci si můžeme představit například situaci, 

kdy by soudce mohl zároveň být účastníkem řízení nebo by rozhodnutím mohl být jinak 

dotčen na svých právech. Vyloučen by byl též v případě, že by v dané věci mohl vystupovat 

jako svědek. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR přichází v úvahu vyloučení soudce pro 

vztah ekonomické závislosti38, např. v souvislosti s vědeckou a publikační činností soudce. 

Poměr k účastníkům si už představíme jistě snadněji. Typicky do této kategorie spadají 

vztahy příbuzenství a vztahy obdobné. Otázkou ovšem je, do jaké míry je možno soudce 

považovat za podjatého, pokud např. právní zástupce jednoho z účastníků řízení se bude se 

soudcem znát z výkonu své praxe. Tímto způsobem bychom totiž mohli ad absurdum vyloučit 

pro podjatost skoro všechny soudce působící u soudu delší dobu, jelikož takoví soudci by jistě 

někdy ve své kariérní minulosti byli v kontaktu s tím či oním obhájcem. Takovéto pravidlo je 

tedy sporné a bylo by zřejmě možné namítat zásah do práva na ochranu soukromého života 

soudce. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 29 Odo 70/2004 ze dne 16. 11. 2004 také judikoval, 

že pouhý fakt, že účastník řízení podal proti soudci žalobu, ještě není sám o sobě důvodem 

vyloučení soudce pro podjatost. Tento názor Nejvyššího soudu je logický, neboť pokud 

bychom přistoupili na to, že podání žaloby proti soudci automaticky znamená důvod 

soudcova vyloučení pro podjatost, mohlo by docházet k obstrukčnímu zneužívání ze strany 

účastníků řízení, kteří by mohli podáváním nesmyslných žalob na jednotlivé soudce řízení 

protahovat. 

                                                           
37

 viz. usnesení NS ČR sp.zn. 5 Nd 15/2001, ze dne 31.1.2001. 

38
 např. usnesení NS sp.zn. 20 Cdo/1906/2001 ze dne 21.12.2001. 
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Další důvod vyloučení je též soudcova předchozí účast na projednání či rozhodnutí 

věci. Tento důvod se uplatní především u odvolacích soudů (obdobně pak i u dovolacích 

soudů), kde budou jako podjatí vyloučeni soudci, kteří v této věci rozhodovali nebo se jinak 

účastnili řízení u soudu prvního stupně. 

Na druhou stranu můžeme konstatovat, že důvodem pro vyloučení soudce nemůže být 

jeho procesní postup, byť by účastník řízení nabyl dojmu, že soudce takto potupuje z důvodu 

zaujetí. V takovém případě by účastník mohl a měl využít opravných prostředků. 

Aby tedy nedošlo k nějakému ovlivnění řízení podjatou osobou (institut vyloučení pro 

podjatost se nevztahuje pouze na soudce, ale též na přísedící a přiměřeně i na jiné soudní 

osoby, znalce a tlumočníky) má k rozhodnutí o vyloučení soudce bezprostředně poté, co je 

zjištěn důvod vyloučení. Řízení o vyloučení soudce je ovládáno koncentrační zásadou.  

Pro rozhodování o vyloučení soudce existují dva způsoby řešení: První, který probíhá 

po správní linii a klade důraz na profesionalitu soudce, spočívá v oznámení důvodu podjatosti 

předsedovi soudu přímo dotčeným soudcem, který seznal, že zde takový důvod podjatosti je. 

Předseda soudu potom určí dle rozvrhu práce jiného soudce. Druhým způsobem, probíhajícím 

po procesní linii, je rozhodování senátu nadřízeného soudu. Toto rozhodnutí je pak nadále pro 

soud i účastníky řízení závazné. Tento způsob řešení nastává v případě kdy předseda soudu, 

kterému bylo soudcem oznámeno podezření na podjatost (viz první způsob) nesdílí soudcův 

názor, že by mě být vyloučen, případně také tehdy, pokud námitku podjatosti vznesl některý 

z účastníků (iudex suspectus). 

Námitka podjatosti je procesní ochrana pro účastníky řízení, kteří mohou tímto 

způsobem vyjádřit své podezření ze zainteresovanosti soudce a vyvolat tak jeho vyloučení. O 

právu vyjádřit se k osobě soudce musí být účastníci poučeni. Námitku je zásadně třeba vznést 

nejpozději při prvním jednání, případně do 15 dní ode dne, kdy se o důvodu pro vyloučení 

soudce účastník dozvěděl. V případě, že by poučení od soudu absentovalo úplně, byl by 

účastník oprávněn k námitce podjatosti i později. Námitka musí splňovat obecné a speciální 

náležitosti podání. Musí být patrno, kterému soudu je podání určeno, kdo a v jaké věci je činí, 

co sleduje, musí být podepsáno a datováno. Dále je potřeba uvést, proti kterému soudci 

námitka směřuje, důvod pochybnosti o nepodjatosti, případně kdy se o důvodu pochybnosti 

účastník dozvěděl a jaké má pro své tvrzení důkazy. Pokud by podání nesplňovalo všechny 

náležitosti, soud vyzve účastníka k jeho doplnění. V případě, že ani na výzvu soudu nedojde k 

opravě daného podání, soud nebude k námitce přihlížet. 

Soud opodstatněnou námitku spolu s vyjádřením dotčených osob nadřízenému soudu. 
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Pokud by nadřízený soud námitku považoval za důvodnou a vyhověl jí, předseda soudu by 

určil jiného soudce na základě rozvrhu práce, v opačném případě by v řízení pokračoval 

soudce, jehož podjatost byla namítána. 

Mezi podmínky řízení patří i podmínka, že vyloučený soudce nesmí rozhodovat. Proto 

je možné v rámci odvolacího řízení, žaloby pro zmatečnost případně i dovolání přezkoumat, 

zda nemělo dojít k vyloučení soudce. Pokud by soud druhého stupně uznal, že tato podmínka 

řízení nebyla naplněna, předseda soudu by opět určil jiného soudce k dalšímu projednání věci. 

K požadavku na soudcovu nepodjatost a nezávislost se váže také otázka vztahu soudce 

a médií. Veřejné mínění a sdělovací prostředky zaujímají k některým medializovaným 

kauzám vlastní postoj a soudce, pokud není dokonale odtržen od reality (což ani nepovažuji 

za žádoucí), je takovému názoru vystaven. Tím se soudce může při rozhodování ocitnout pod 

tlakem a soudcovská nezávislost může být v případě rozhodnutí korespondujícího s názorem 

médií zpochybňována. Jedinou odpovědí na tento problém jsou duševní vlastnosti soudce, 

jenž by měl být vybírán tak, aby byl schopen tlaku okolí čelit.  

Další spornou oblastí je to, zda by měl soudce s médii nějakým způsobem 

komunikovat a vyjadřovat se k projednávaným případům. Podle A. Mackové by soudce neměl 

komentovat projednávanou věc, ani sdělovat fakta z již uzavřených kauz, jinak by se mohl 

dostat do pasti již projeveného názoru, vyjdou-li v dalším průběhu řízení najevo okolnosti 

odůvodňující jiné rozhodnutí, než které svým sdělením naznačil.39 S tímto názorem nelze 

jinak než souhlasit. Soudce by se k projednávané a dosud neskončené věci neměl vyjadřovat. 

Pokud ale jde o případy již rozhodnuté, zde nevidím důvod, proč by soudce nemohl média 

informovat o objektivních skutečnostech týkajících se oné kauzy. 

Zajímavý prvek do této problematiky také vnáší nové technologie, jakými jsou 

například sociální sítě. U nás se zatím otázka „přátelení“ soudce s účastníky řízení, jejich 

právními zástupci, znalcem nebo třeba svědkem nedostala do popředí. Avšak ABA (American 

Bar Association) již vydala stanovisko k tomu, jak se mají soudci na sociálních sítích 

chovat.40 Jistě by nebylo od věci, pokud by se na tuto otázku zaměřila Soudcovská unie ČR a 

zprostředkovala českým soudcům nějaká doporučení a pravidla pro pohyb v kyberprostoru. 

                                                           
39

 MACKOVÁ, Alena. Nezávislost soudců. 3., upr. vyd. Praha: Vodnář, 1998, 68 s. Doktorské disertace. ISBN 80-

858-8919-6. s. 52-53. 

40
 Judge's Use of Electronic Social Networking Media. Dostupné z: 

<http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/formal_opinion_46
2.authcheckdam.pdf>. 
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Závěrem lze podotknout, že otázka soudcovy podjatosti se dostává v určitých 

momentech až do filosofické roviny, protože ad absurdum je možno považovat za porušení 

zásady soudcovské nepodjatosti jakýkoli kontakt nebo vazbu na jednou ze stran řízení. 

 

 

3.2.8 Inkompatibilita funkcí 
 

Neslučitelnost funkce soudce s jinými veřejnými funkcemi spadá do institucionálního 

vyjádření soudní nezávislosti. Jejím úkolem je udržení oddělení (představitelů) moci soudní 

od výkonné a zákonodárné. Následky porušení inkompatibility je jednak vznik odpovědnosti 

za kárné provinění a následný zánik funkce soudce buď rozhodnutím kárného senátu, nebo 

přímo ex constitutione.41 Rozlišujeme mezi pravou inkompatibilitou, jež se týká slučitelnosti 

funkcí v rámci veřejné moci, a inkompatibilitou nepravou, jež se týká vztahu funkce veřejné a 

soukromoprávní. 

Pravá inkompatibilita je upravena především na úrovni Ústavy v čl. 82 odst. 3, který 

mluví o neslučitelnosti funkce soudce s funkcí prezidenta, člena Parlamentu či jakoukoli jinou 

funkcí ve veřejné správě, přičemž zákon může stanovit další činnosti, se kterými je výkon 

funkce soudce neslučitelný. Na toto ustanovení navazuje ZSS svým § 74 odst. 2, ve kterém 

stanoví výjimku z inkompatibility funkce soudce s  funkcí předsedy nebo místopředsedy 

soudu. V § 80 ZSS pak můžeme najít demonstrativní výčet funkcí a činností, které jsou 

s funkcí soudce neslučitelné. Zákon soudci zakazuje např. být mediátorem či rozhodcem a 

soudce zásadně nesmí zastupovat účastníky v řízení. Ustanovení o inkompatibilitě doplňuje § 

85 ZSS, jenž obsahuje pozitivní výčet výdělečných činností, k nimž jsou soudci při výkonu 

své funkce oprávněni. Kromě výkonu funkce funkcionáře soudu anebo činností spojených 

s dočasným přidělením k Justiční akademii nebo ministerstvu, nesmí soudce zastávat žádnou 

jinou placenou funkci či jinou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku, 

vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké činnosti, činnosti v poradních 

orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor Parlamentu, a to pouze za předpokladu, že 

taková činnost nenarušuje důstojnost soudcovské funkce nebo důvěru v nezávislost a 

nestrannost soudnictví. Zde již jde o vyjádření nepravé inkompatibility, tj. o vztahu funkce 

veřejné a jiné, často soukromoprávní. Tyto normy jsou zdánlivě imperfektní, ale sankci 
                                                           
41

 Viz. čl. 22 odst. 2 Ústavy ČR. 
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můžeme nalézt v § 86-87 ZSS, týkajících se kárné odpovědnosti. Kárný senát by mu 

v takovém případě mohl uložit kárné opatření, v krajním případně i odvolání z funkce soudce. 

V době probíhajícího kárného stíhání by mohl soudce být ministrem spravedlnosti zproštěn 

výkonu funkce soudce. 

Právní předpisy jsou poněkud neurčité, co se týká okamžiku zániku funkce soudce 

v důsledku neslučitelnosti funkcí. Teoreticky existují tři možnosti: zánik funkce ex 

constitutione, implicitní povinnost soudce vzdát se funkce soudce a rozhodnutí kárného 

senátu. Nejelegantnějším řešením konfliktu funkcí je dle mého názoru první z možností.  

Za účelem rozpoznání kompatibility přichází M. Kopa s testem kompatibility funkce 

soudce s jinou funkcí či činností.42 Test sestává ze čtyř kumulativních prvků, kdy pokud dojde 

k nesplnění jednoho, funkce soudce je inkompatibilní. Funkce soudce je kompatibilní s jinou 

funkcí, pokud: a) funkce je v konfliktu s funkcí soudce, b) nevzbuzuje pochybnosti o 

naplňování principu dělby moci, c) nevzbuzuje pochybnosti o porušení povinnosti soudce 

zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost nebo ohrozit důvěru v rozhodování soud, d) 

nevzbuzuje pochybnosti o porušení zákazu další výdělečné činnosti. 

Funkce soudce je neslučitelná s funkcí senátora či poslance, okamžikem složení slibu 

a ujmutím se funkce senátora nebo poslance by došlo k zániku funkce soudce ex 

constitutione. Další inkompatibilní funkcí je funkce prezidenta ČR. Inkompatibilita vznik 

v momentě, kdy se daná osoba ujme jedné z těchto funkcí, tedy složením slibu. Předchozí 

vykonávaná funkce poté zaniká. Taktéž je neslučitelná funkce soudce s funkcí člena vlády a 

vedoucího ústředního orgánu státní správy. Zde též dochází k zániku funkce složením slibu ex 

constitutione. Obdobně inkompatibilní s funkcí soudce je podle testu inkompatibility také 

členství v zastupitelstvu územního samosprávného orgánu. Naopak členství v rozkladové 

komisi ústředního správního orgánu s funkcí soudce slučitelné je. 

Neurčitě upravené je i členství soudců v politických stranách. V zákonné úpravě 

nenalezneme ustanovení zakazující soudcům obecných soudců členství v politických 

stranách.  Listina v čl. 20 odst. 2 navíc zaručuje právo svobodně se sdružovat v politických 

stranách. LZPS ale současně v čl. 44 stanoví možnost zákonného omezení práva soudců 

sdružovat se v politických stranách. Navíc můžeme argumentovat tím, že pokud zákon o 

Ústavním soudu (č. 182/1993 Sb.) zakazuje tuto činnost ústavním soudcům, tím spíše by 

                                                           
42

 KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde Praha, 2012, 

Kapitola 2.3 Test inkompatibility funkce soudce s . ISBN 9788072018734. 
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neměli být členy politických stran soudci obecných soudů. Měl by tedy být upřednostněn 

princip nezávislosti a nestrannosti soudce před jeho právem sdružovacím. Mým názorem tedy 

je, že funkce soudce je neslučitelná s členstvím v politické straně. Jelikož jde v tomto případě 

o konflikt funkce s činností, následkem může být jen kárný postih v kárném řízení. 

Problematika neslučitelnosti funkce soudce s jinými veřejnými funkcemi bývá někdy 

problematikou více etickou než právní (např. otázky členství soudce v politické straně či 

komunikace s médii). Neshody ohledně reálných situací vznikají také z toho důvodu, že 

zákonná úprava soudcovské inkompatibility je do značné míry vágní a je vyjadřována 

neurčitými právními pojmy. 

 

 

3.3 Mezinárodněprávní úprava soudcovské nezávislosti 
 

Právo na soudní ochranu můžeme jistě označit za mezinárodně uznávané a chráněné 

lidské právo. Jedním z principů, který jej zajišťuje, je princip soudcovské nezávislosti. Tento 

princip je vlastní mnoha právním řádům po celém světě a není tedy divu, že se tomuto tématu 

věnuje řada mezinárodněprávních dokumentů. V následující kapitole bych se proto ráda 

zaměřila na mezinárodní dokumenty upravující nezávislosti soudců a soudů. 

Mezi zásadní mezinárodněprávní dokumenty týkající se soudcovské nezávislosti patří 

Všeobecná deklarace lidských práv OSN z r. 1948, která v čl. 8 a 10 zakotvuje právo na 

soudní ochranu jakožto základní lidské právo. Je zde stanoven okruh případů, spadajících do 

nezastupitelné soudní pravomoci, obsahuje požadavek soudcovské nezávislosti. Všeobecná 

deklarace lidských práv inspirovala řadu dalších mezinárodních dokumentů týkajících se 

lidských práv. Mezi ně můžeme zařadit především Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

jejichž signatářem byla i naše republika. Konkrétně právo na soudní ochranu garantuje čl. 14 

MPOPP (publikovaného v ČR pod č. 120/1976 Sb.), který se zároveň věnuje soudcovské 

nezávislosti, rovnosti účastníků a veřejnosti řízení. Valné shromáždění OSN přijalo rezolucí č. 

40/146 z 13. 12. 1985 dokument Základní principy nezávislosti soudnictví, jež obsahuje 

dvacet principů nezávislosti soudnictví a stanovil povinnost členských států OSN podávat 

každých pět let generálnímu tajemníku OSN zprávu o stavu prosazování principů nezávislosti 

soudnictví. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá na půdě Rady Evropy v 
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roce 1950 (pro ČR vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.), ve svém čl. 6 odst. 1, zaručuje právo na 

soudní ochranu. Cílem je zajistit každému spravedlivý, veřejný a přiměřeně rychlý proces 

před nezávislým a nestranným tribunálem (soudem) zřízeným zákonem ve věcech civilních a 

trestních. Toto právo je v naší zemi zajištěno na ústavní úrovni, konkrétně článkem 87 odst. 1. 

a článkem 88 odst. 2 Ústavy. V rámci Rady Evropy byl též roku 1994 vydán dokument 

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. 12. Toto doporučení obsahuje šest základních 

principů pro nezávislost soudců: princip autority soudců, řádných pracovních podmínek 

soudců, sdružování soudců, odpovědnost soudců, disciplinárního postihu soudců a záruky 

nezávislosti soudců. 

Evropská charta o statutu soudce byla přijatá během zasedání ve Štrasburku v roce 

1998 a je výsledkem dlouholeté činnosti Rady Evropy v oblasti organizace soudnictví. 

Preambule deklaruje požadavek zvyšování nezávislosti soudců. Požaduje vymezení záruk 

nezávislosti a nestrannosti soudnictví pro všechny evropské státy v jedné listině, a aby statuty 

soudců evropských zemí přihlédly k ustanovením charty a zajistily tak vyšší míru záruk. 

Všeobecná charta soudce je dokument přijatý v roce 1999 v Taipei Mezinárodní 

asociací soudců. Byla zpracována jako všeobecná minimální norma. Obsahuje 15 článků, ve 

kterých jsou zakotveny základní principy soudnictví. Nezávislost soudce má být zajištěna 

zákonem tak, aby byla skutečně a efektivně oddělena od ostatních mocí ve státě. Soudce má 

být nestranný a ostatní ho tak také musí vnímat.  

Doporučení Poradního sboru evropských soudců (CCJE) č. 10/2007 bylo přijato v roce 

2007 ve Štrasburku a věnuje se především úloze Nejvyšších soudcovských rad nebo 

obdobných orgánů samosprávy justice, které považuje za nástroj ochrany nezávislosti 

soudnictví. Tématu spravedlivého procesu se věnuje též čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv 

EU, který se svým obsahem shoduje s čl. 6 odst. 1 Úmluvy. 

K nejnovějším dokumentům se vztahem k nezávislosti soudnictví patří také Zpráva o 

nezávislosti soudního systému z roku 2010, kterou přijala Benátská komise na 82. plenárním 

zasedání43 a Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o soudcích týkající 

se nezávislosti, efektivnosti a role soudců z roku 201044, jenž mimo jiné prosazuje existenci 

                                                           
43

 Studie č.494/2008 CDL-AD (2010)004 Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva, přijatá v Benátkách 12. - 

13. 3. 2010 [cit. 25. května 2013]. Dostupné na: <http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL-

AD%282010%29004-e>. 

44
 Doporučení CM/Rec(2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 17.11.2010. [cit. 25. května 2013]. Dostupné na: 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackC

olorLogged=FDC864>. 
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celostátní soudcovské rady. 
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Závěr 
 

Výkon soudnictví jde ruku v ruce s pojmy jako vážnost, důstojnost a moudrost. To je 

dáno zejména dlouhodobým historickým vývojem tohoto institutu. Soudnictví ve svých 

prvopočátcích bylo lidmi spojováno s božstvem, jehož vůli vykonávali kněží. V pozdějších 

dobách byl výkon soudnictví svěřen králi, případně soudcům, které za tímto účelem král 

pověřil rozhodovací pravomocí. V současné době představuje soudnictví převážně odbornou 

činnost vykonávanou soudci. Soudnictví oproti minulosti poněkud ztratilo na vážnosti, mnozí 

ho z větší části považují za administrativní činnost, avšak rozhodnutí soudu zůstávají nadále 

životními mezníky ovlivňujícími osudy lidí a osobou určující obsah takového rozhodnutí 

soudu je soudce, jehož postavení v současném právním řádu jsem se pokusila v této práci 

zmapovat a prozkoumat. 

Není možné při zkoumání právního postavení soudce podlehnout idealizované 

představě soudce jako vždy naprosto nestranně a spravedlivě rozhodujícího, protože soudce 

bude vždy jen člověk nežijící ve vakuu a nebude možno ho naprosto izolovat od veškerých 

okolních vlivů. I jeho vlastní osobnost a utvořené názory a postoje se budou chtě nechtě do 

jeho rozhodnutí promítat. A tak kupříkladu soudkyně nejspíše přizná větší výživné svobodné 

matce, pokud má sama děti a umí si náklady s jejich výchovou reálně představit. Navíc je 

pojem spravedlivého rozhodnutí velice vágní a bývá obvykle stranami vnímán značně 

subjektivně, kdy každá strana sporu je přesvědčena o svém nároku jako o oprávněném.  

Funkce soudce s sebou přináší velkou odpovědnost a morální dilemata. Zákon 

neznamená vždy spravedlivé řešení, pouze řešení po právu. Zde beze zbytku platí leges sine 

moribus vanae. Zákony mohou stanovit mantinely pro soudcovské rozhodování, ale vždy jde 

jen o formální odosobněná pravidla a v duchu Radbruchovy formule by spravedlivý soudce 

měl raději rozhodnout contra legem, jestliže by aplikace zákonných ustanovení znamenala 

řešení krajně nespravedlivé. Z toho důvodu je osoba soudce, která, představujíc prvek 

morálky a lidskosti, má rozhodnout nejen v mezích litery zákona, ale také v mezích 

spravedlnosti. Takovéto nahlížení funkce soudce však zároveň klade nemalé požadavky na 

osobnost soudce. Mohli bychom pochybovat o dostatečnosti zákonného nastavení postavení 

soudce ve světle zajištění ochrany soudcovské nezávislosti a nestrannosti (a některé kauzy 

týkající se korupce v justici z poslední doby by tomu přisvědčovaly). Nicméně pravdou 

zůstává, že právní záruky nezávislosti a nestrannosti soudce jsou jen pomocné nástroje, avšak 

veškerá tíha tohoto břemene z největší části závisí na osobnosti a morálních kvalitách 
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konkrétního soudce. Jak uvádí Prof. JUDr. Alena Winterová: "Největší garancí soudcovské 

nezávislosti je však soudce sám." 45 

I nejlépe hmotně zabezpečený soudce se zákonnými zárukami ochrany jeho 

nezávislosti a nestrannosti může rozhodovat na základě korupce a svévole. A naopak i 

v dobách nepříznivých pro zajištění nestranného rozhodování se může soudce i nadále řídit 

svým nejlepším svědomím.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011, 711 s. Vysokoškolské 

učebnice. ISBN 978-80-7201-842-0. Kapitola 2:Právo na spravedlivý proces, s.64. 
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Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 
 
SU ČR, Unie 
Soudcovská unie České republiky  
 
 
TZ 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
 
 
ÚS  
Ústavní soud 
 
 
Ústava  
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
 
 
Vyhláška  
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Příloha č. 1 : Přehled počtu soudců u jednotlivých soudů 
 
Název soudu počet 

soudců 
Název soudu počet 

soudců 
Nejvyšší soud Brno  68 Krajský soud Ústí nad Labem  103 
Nejvyšší správní soud Brno  30     Okresní soud Ústí nad Labem  33 
Vrchní soud Praha  95     Okresní soud Česká Lípa  22 
Vrchní soud Olomouc  44     Okresní soud Děčín  31 
Městský soud Praha  240     Okresní soud Chomutov  33 
    Obvodní soud pro Prahu 1  43     Okresní soud Jablonec nad Nisou  15 
    Obvodní soud pro Prahu 2  31     Okresní soud Liberec  37 
    Obvodní soud pro Prahu 3  24     Okresní soud Litoměřice  20 
    Obvodní soud pro Prahu 4  61     Okresní soud Louny  16 
    Obvodní soud pro Prahu 5  47     Okresní soud Most  30 
    Obvodní soud pro Prahu 6  29     Okresní soud Teplice  26 
    Obvodní soud pro Prahu 7  15 Krajský soud Hradec Králové  84 
    Obvodní soud pro Prahu 8  29     Okresní soud Hradec Králové  26 
    Obvodní soud pro Prahu 9  32     Okresní soud Havlíčkův Brod  12 
    Obvodní soud pro Prahu 10  35     Okresní soud Chrudim  14 
Krajský soud Praha  93     Okresní soud Jičín  11 
    Okresní soud Benešov  13     Okresní soud Náchod  14 
    Okresní soud Beroun  14     Okresní soud Pardubice  28 
    Okresní soud Kladno  23     Okresní soud Rychnov nad Kněžnou 11 
    Okresní soud Kolín  16     Okresní soud Semily  9 
    Okresní soud Kutná Hora  10     Okresní soud Svitavy  11 
    Okresní soud Mělník  17     Okresní soud Trutnov  19 
    Okresní soud Mladá Boleslav  20     Okresní soud Ústí nad Orlicí  15 
    Okresní soud Nymburk  13 Krajský soud Brno  159 
    Okresní soud Praha - východ  19     Městský soud Brno  77 
    Okresní soud Praha - západ  20     Okresní soud Blansko  12 
    Okresní soud Příbram  16     Okresní soud Brno - venkov  22 
    Okresní soud Rakovník  7     Okresní soud Břeclav  18 
Krajský soud České Budějovice  52     Okresní soud Zlín  25 
    Okresní soud České Budějovice  35     Okresní soud Hodonín  17 
    Okresní soud Český Krumlov  10     Okresní soud Jihlava  15 
    Okresní soud Jindřichův Hradec  11     Okresní soud Kroměříž  16 
    Okresní soud Pelhřimov  7     Okresní soud Prostějov  14 
    Okresní soud Písek  10     Okresní soud Třebíč  10 
    Okresní soud Prachatice  7     Okresní soud Uherské Hradiště  17 
    Okresní soud Strakonice  9     Okresní soud Vyškov  11 
    Okresní soud Tábor  15     Okresní soud Znojmo  17 
      Okresní soud Žďár nad Sázavou  11 
Tabulka pokračuje na další stránce 
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Název soudu počet 
soudců 

Název soudu počet 
soudců 

Krajský soud Ostrava  147 Krajský soud Plzeň  77 
    Okresní soud Ostrava  83     Okresní soud Plzeň-město  40 
    Okresní soud Bruntál  22     Okresní soud Domažlice  7 
    Okresní soud Frýdek - Místek  32     Okresní soud Cheb  21 
    Okresní soud Karviná  50     Okresní soud Karlovy Vary  27 
    Okresní soud Nový Jičín  25     Okresní soud Klatovy  11 
    Okresní soud Olomouc  33     Okresní soud Plzeň - jih  13 
    Okresní soud Opava  28     Okresní soud Plzeň - sever  13 
    Okresní soud Přerov  18     Okresní soud Rokycany  7 
    Okresní soud Šumperk  18     Okresní soud Sokolov  24 
    Okresní soud Vsetín  20     Okresní soud Tachov  10 
    Okresní soud Jeseník  7   
 
Zdroj:  Přehled soudců. Ministerstvo spravedlnosti [online]. ke dni 22.5.2013 [cit. 22. května 
2013]. Dostupné z: <http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/soudci.html> 
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Příloha č. 2 : Roční výkaz o vyřizování stížností za rok 2011 
 
 

 

  

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR: Statistiky - Roční výkazy o vyřizování stížností na 
postup soudů v ČR - 2011. [online]. [cit. 26. května 2013]. Dostupné z: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5945&d=309237> 
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Příloha č. 3 : Přehled rozhodnutí ÚS týkajících se platů soudců 
Spisová 
značka 

Sbírka 
zákonů 

Soudce 
zpravodaj 

Navrhovatel Datum Forma Výrok 

Pl. ÚS 
13/99 

233/1999 
Sb. 

Vladimír 
Čermák 

Obvodní soud pro 
Prahu 4 

15. 9. 
1999 

nález 
vyhověno, 
zamítnuto 

Pl. ÚS 
18/99 

320/2000 
Sb. 

Antonín 
Procházka 

Městský soud 
v Brně 

3. 7. 
2000 

nález Zamítnuto 

Pl. ÚS 
16/2000 

321/2000 
Sb. 

Vladimír 
Klokočka 

Okresní soud v 
Hradci Králové 

3. 7. 
2000 

nález Zamítnuto 

Pl. ÚS 
11/02 

198/2003 
Sb. 

Eliška 
Wagnerová 

Městský soud 
v Brně 

11. 6. 
2003 

nález Vyhověno 

Pl. ÚS 
43/04 

354/2005 
Sb. 

Pavel 
Holländer 

Městský soud 
v Brně 

14. 7. 
2005 

nález Vyhověno 

Pl. ÚS 
34/04 

355/2005 
Sb. 

Pavel 
Holländer 

Městský soud 
v Brně 

14. 7. 
2005 

nález Vyhověno 

Pl. ÚS 
9/05 

356/2005 
Sb. 

Jiří Mucha 
Městský soud 
v Brně 

14. 7. 
2005 

nález Vyhověno 

Pl. ÚS 
55/05 

65/2007 
Sb. 

Pavel 
Rychetský 

Městský soud 
v Brně 

16. 1. 
2007 

nález Zamítnuto 

Pl. ÚS 
27/07 

– 
Miloslav 
Výborný 

Městský soud 
v Brně 

21. 11. 
2007 

usnesení Odmítnuto 

Pl. ÚS 
13/08 

104/2010 
Sb. 

Miloslav 
Výborný 

Městský soud 
v Brně 

2. 3. 
2010 

nález Zamítnuto 

Pl. ÚS 
12/10 

269/2010 
Sb. 

Stanislav 
Balík 

Městský soud 
v Brně 

7. 9. 
2010 

nález Vyhověno 

Pl. ÚS 
16/11 

267/2011 
Sb. 

Pavel 
Holländer 

Městský soud 
v Brně 

2. 8. 
2011 

nález 
vyhověno, 
odmítnuto 

Pl. ÚS 
33/11 

181/2012 
Sb. 

Pavel 
Holländer 

Městský soud 
v Brně 

3. 5. 
2012 

nález 
vyhověno, 
odmítnuto 

Pl. ÚS 
23/09 

245/2012 
Sb. 

Vojen Güttler 
Okresní soud 
v Jičíně 

15. 5. 
2012 

nález Zamítnuto 

 
Zdroj:  Seznam rozhodnutí Ústavního soudu České republiky o platech soudců. In: Wikipedia: 
the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 25. 
května 2013]. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rozhodnut%C3%AD_%C3%9Astavn%C3%ADho_sou
du_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_o_platech_soudc%C5%AF> 
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Resumé 
 
 
Legal status of the judge 

 
The aim of this thesis is an analysis of legal status of the judge in the legal order of the 

Czech Republic and a concise review of questionable opinions on this topic.  

The thesis consists of three parts, each dealing with different aspects related to the 

status of judge. Part One inquires briefly the history of judiciary in Czech Republic and it is 

divided into four chapters. Chapter One depicts judiciary in the times of the First Republic, 

chapter Two describes the position of judge and judiciary system in the Protectorate of 

Bohemia and Moravia and chapter three characterizes judiciary in the era of Communist Party 

rule. Chapter four is summarizing present organization of judiciary in the Czech Republic, 

focusing on the judicial system, administration, officials and councils of judiciary. 

Part Two of this work tracks the main theme of this thesis- the legal status of the judge 

in the legal order of the Czech Republic. This part is subdivided into four chapters monitoring 

the development of the judge's function. Chapter One characterizes the legal requirements for 

becoming a judge and explains the selection procedure of judicial candidates. Chapter Two 

examines judge's rights and obligations while chapter Three contains notes on judge's 

responsibilities. Chapter Three is subdivided into four subchapters which are devoted to the 

disciplinary proceedings, to the criminal and civil responsibility and to the judicial ethics and 

ethical code. Chapter Four describes legal ways of termination of the judicial function. 

Chapter Five represents an outline of judiciary system and legal status of judges in 

Switzerland. 

Part Three of this thesis focuses on judicial independence and impartiality which 

ensures right to a fair trial. This part has three chapters. First chapter grips the problem of 

distinction between independence and impartiality and summarizes my opinions on 

importance of this institute. Second chapter is concerned with warranties of judicial 

independence and impartiality which are described individually one after another in eight 

subchapters. Chapter number Three deals with the international legal documents concerning 

judicial independence. My opinions and notions on this theme are mentioned at the end of 

almost every chapter. 

The main conclusion I drawn while working on this thesis is that the biggest warranty 
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of judge´s independence and impartiality is judge´s personality. Judge morally and ethically 

endowed will make his decisions on basis of conscience and equity no matter judicial system 

or historical era. 
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