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Úvod 

 

Každý člověk má vědomé či nevědomé potřeby. „Potřebami jsou pociťované, resp. 

prožívané nedostatky nebo nadbytky něčeho, které jsou provázeny prožitkem a vnitřním 

duševním napětím, které nás vede k určitému chování, jehož cílem je uspokojení 

potřeby.“1 Francouzský filosof René Descartes zdůraznil význam vědomí a objevil 

v něm autonomní zdroj jistoty poznání. Vědomí je pramenem vůle, volních aktů, 

rozhodování. Každá lidská bytost je jedinečná a neopakovatelná. Každý má individuální 

potřeby a zájmy. Různorodé potřeby člověka jsou mnohdy totožné, někdy diametrálně 

odlišné, avšak vždy, když se zájem jednoho jedince střetne se zájmem druhého, dojde 

ke zrození konfliktu zájmů. Je-li dostatek konkrétního statku, potom si každý jedinec 

může uspokojit vlastní potřeby a konflikt vyhasne. Bude-li nedostatek statku, konflikt 

bude eskalovat až do doby, než si jedinci zvolí způsob řešení konfliktu. Přitom konflikt 

lze vyřešit buď uplatněním síly, zájmů či práv.2 První způsob řešení konfliktu je již snad 

pro moderní demokratickou společnost irelevantní. Budeme vycházet z premisy, že 

civilizovaní jedinci se mohou dohodnout na rozdělení statku bez použití násilí. Druhou 

variantou řešení konfliktu je uzavření oboustranně přijatelné dohody – to však není 

vždy možné. Přitom nemusí jít ani o subjektivně či objektivně spravedlivé rozdělení. 

Postačí, když jeden druhého přesvědčí o správnosti navrhovaného řešení. Třetí způsob 

řešení konfliktu – uplatnění práv – je dohodou stran sporu o tom, že jejich spor vyřeší 

nestranná osoba, u níž oba předpokládají, že nemá věcný zájem na určitém řešení, a 

tudíž právě třetí osoba by byla nezaujatým a nestranným arbitrem ve sporu. „Obecně 

řečeno, problém stranickosti či nestrannosti je problémem subjektivního postoje 

pozorovatele k chování alespoň dvou aktérů, kteří usilují o totožný či opačný výsledek 

svého chování. Postoj pozorovatele k chování aktérů je v praxi neodmyslitelně spjat 

s jeho osobními dispozicemi a s jeho předchozí kulturní a sociální zkušeností. Tyto 

okolnosti již předem formovaly jeho postoj. Nestrannost ani stranickost nemají nějakou 

absolutní mravní hodnotu. Mravní hodnota těchto postojů závisí na konkrétní situaci, 

                                                 
1  (KOHOUTEK, 2009) 
2  srov. (EGGERT, a další, 2005) 
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v níž se postoj zaujímá“3. Když pro první způsob řešení konfliktu je příznačné použití 

fyzické síly, bezpodmínečnou podmínkou pro aktivaci nesilových způsobů řešení 

konfliktu zájmů je vůle stran spočívající především v ochotě vyřešit spor civilizovaně. 

Přitom, budou-li strany mít vůli řešit spor nesilovou metodou, ale nedohodnou se na 

způsobu řešení konfliktu, nebude možné spor vyřešit. Můžeme proto konstatovat, že pro 

řešení konfliktu bez použití fyzického násilí je conditio sine qua non existence dohody 

stran na způsobu řešení sporu, tj. konsensu4. 

S rozvojem společnosti vypracovala filosofie několik teorií o existenci společenské 

smlouvy. Nejvýznamnějšími představiteli byli angličtí filosofové – zastánce 

absolutismu Thomas Hobbes (1588 – 1679) a liberál John Locke (1632 – 1704). Dalším 

přispěvatelem byl filosof švýcarského původu Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) 

s dílem O společenské smlouvě (1762). Všechny teorie vycházejí z premisy, že jedinec 

by měl žít ve společnosti a že je bezpodmínečně nutné, aby předal část svých práv 

společnosti, která mu na oplátku zajistí mír a bezpečnost. Předpokládá se existence 

univerzálního souhlasu se smlouvou všech členů společnosti. Konkrétní podmínky 

společenské smlouvy však definuje obecná vůle5 a jedinec je povinen se této obecné 

vůli podrobit. Teoretická společenská smlouva tedy předpokládá generální souhlas, 

resp. existenci celospolečenské dohody o nesilových způsobech řešení 

vnitrospolečenských konfliktů. Dohodnou-li se strany sporu sami, je bezpředmětná 

účast ostatních účastníků společenské smlouvy v řešení sporu. V případě, kdy 

rozhodování sporu svěří účastníci třetímu účastníkovi společenské smlouvy, tj. 

v souladu se společenským konsensem, měla by taková osoba nabídnout dostatečné 

záruky nestrannosti. Předpokládat generální souhlas účastníků sporu pro případy, kdy 

by měla rozhodovat podjatá osoba, je absurdní. 

Pro řádné fungování demokratického státu je důležitý systém dělby moci, zejm. 

nezávislost soudní moci na dalších státních mocích6, oproti tomu pro základní stavební 

článek společnosti – člověka, je otázkou zásadního významu zajištění nestrannosti 

soudce. Nestrannost soudce je bezpodmínečnou podmínkou pro udržení 

                                                 
3 (ČERMÁK, 2002 str. 5) 
4 srov. (SCRUTON, 1989 str. 49) 
5 srov. (ROUSSEAU, 2002) 
6 srov. (GROSPIČ, 1998 str. 106) 
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životaschopnosti společenské smlouvy. „Nezbytným prvotním znakem pojmu „soudce“ 

je tedy jeho nestrannost. Stranický soudce není soudcem v pravém slova smyslu.“7 

Obzvlášť to platí v situaci, kdy je presumován, resp. de facto vnucován, souhlas jedince 

s „odběrem“ specifických služeb společnosti.  

V opačném případě jednotlivci odmítnou služby společnosti a budou řešit konflikty 

jinou cestou. A tak jedinou možností, která stranám zajistí vymožení a prosazení 

vlastních potřeb, bude násilí. V situaci, kdy si společnost vyhradila monopol na legální 

násilí, by takoví jedinci postupovali contra legem. Ve světle fungující společenské 

smlouvy se ten z účastníků sporu, ke kterému arbitr přistupoval zaujatě, ocitne v situaci, 

kdy sice má „smluvního partnera“ (společnost), který má vůči němu závazek 

poskytnout nestranného arbitra, avšak svůj závazek nedodržuje. Zároveň však přísně 

kontroluje a sankcionuje nedodržení závazků jedince vůči společnosti. Jedinec se 

dostává do frustrující zátěžové situace a očekávanou reakcí jedince bude agrese.8 

V důsledku agresivního chování více jedinců dojde k eskalaci násilí ve společnosti. 

Výsledkem však může být nejen morální destrukce společnosti, ale i celkový rozpad. 

Přitom je nade vší pochybnost, že rozpad společnosti nelze pokládat za cíl či eventuální 

přípustný vedlejší efekt existence moderní civilizované společnosti. 

Lze konstatovat, že pro každého člověka žijícího v moderní společnosti je nesmírně 

důležité řádné zajištění a bezpodmínečné vymožení závazků společnosti vůči němu. Pro 

zachování funkčnosti a životaschopnosti „smluvního partnera“ (společnosti) je 

bezpodmínečně nutné zajištění řádného dodržování vlastních závazků vůči každému 

jedinci, zejm. v případě řešení sporu. Zajištění bezpodmínečně nestranného soudce pro 

řešení konfliktů mezi „základními stavebními kameny“ společnosti, resp. mezi 

jednotlivcem a státem je nutností. 

Tato práce se bude věnovat vývoji a platným zárukám nestrannosti soudců, zejména 

ve vrstvě ústavního práva. Bude přihlédnuto i k eventuálním negativním dopadům na 

základní lidská práva v případě porušení těchto záruk společnosti. 

 

                                                 
7 (MOKRÝ, 1993) 
8 (ŘEZÁČ, 1998 str. 138) 
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1. Historický exkurz 

1.1. Vývoj soudnictví na území Evropy, Anglie a Ameriky 

 

Základem typologií společnosti v sociologii je hledisko evoluční9. Obecně můžeme 

společnost metodologicky časově rozdělit na archaickou, tradiční a moderní. Ve 

společnostech vždy vznikaly konflikty mezi jednotlivci a mezi jednotlivci a mocenskou 

strukturou. Vzhledem k tomu, že se soudnictví, jak ho známe dnes, začalo vyvíjet teprve 

od 18. století, můžeme toto období považovat za kolébku dnešního stavu. Některé 

skutečnosti si však zaslouží stručnou zmínku. 

Ve starověku existovaly soudy porotní, např. v Babylónii, Attice a Izraeli, i 

samosoudci, zejm. v Asýrii, Egyptě.10 V archaickém Izraeli byla korunou důkazů 

v průběhu soudního projednávání svědecká výpověď.11 Pro rozhodnutí nesměla soudci 

stačit jedna výpověď, vyžadovala se shoda minimálně dvou, někdy i tří svědků. Přitom 

křivá výpověď byla přísně a tvrdě sankcionována. Samozřejmě, ani tento fakt nebyl 

zárukou nestranného rozhodování starších – představených rodů, kteří vykonávali 

funkce soudců. Nutná shodná výpověď více svědků však ztěžovala eventuální 

neobjektivní rozhodování. 

Odlišnou cestou se vydalo soudnictví Athénské tradiční společnosti. Soudy 

rozhodovaly ve sborech v počtu od dvou set do pěti set členů, a to v tajném hlasování.12 

Každý soudce použil dva hlasovací kameny, které mohl hodit do amfory pro odsouzení, 

či amfory pro zamítnutí obžaloby, anebo i po jednom kameni do každé z amfor, přitom 

se měl řídit vlastním přesvědčením. O zajištění nestrannosti soudců, tak jak ho 

očekáváme od soudů dnes, uvažovat nelze. Hlasování bylo tajné, nikdo tedy nevěděl, 

jak ostatní hlasují, a právě tyto prvky opatrně vkládaly naději na možné nestranné 

rozhodnutí sporu. 

Lex duodecim tabularum – nejstarší římská kodifikace práva na svou dobu precizně 

                                                 
9 srov. (MUCHA, 2004 str. 89) 
10 srov. (SKŘEJPEK, 2004 str. 707) 
11 srov. (TRETERA, 2004 str. 57) 
12 srov. (TRETERA, 2004 str. 70) 
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rozpracovává procesní otázky soudního řízení.13 Římská republika bezpochyby stojí u 

zrodu moderní evropské právní vědy, avšak záruky nestrannosti soudců, jak je vnímá 

moderní člověk, v dobových právních předpisech hledáme marně. Dobová právní nauka 

zastávala názor, že praetora vede „aequitas, tj. smysl pro vyšší spravedlnost a 

prosazování obecného prospěchu“14. Docházelo tak k zásadní logické chybě – 

dovolávání se tradice (appeal to tradition) a ke katatymnímu zkreslení. Šlo o názorný 

příklad sociologického Thomasova teorému15. Z důvodu třídního rozvrstvení 

společnosti je takřka jisté, že soudce rozhodoval ve prospěch majetnějšího. 

Procesní právo germánských etnik preferovalo do zániku francké říše očistné 

přísahy a iracionální důkazní prostředky označované jako boží soudy, neboli ordály 

(např. zkouška ohněm).16 Soudní řízení řídil znalec práva. Rozhodnutí ve věci samé 

bylo na laickém sboru lidového shromáždění. Později význam lidového shromáždění 

upadl a rozhodnutí příslušelo pouze vybranému sboru porotců – rachinburgů. 

Významným prvkem anglického common law ve 12. století bylo zavedení porot.17 

Porotci byli pod přísahou, proto se považovali za významný prvek spravedlnosti a 

nestranného rozhodování. Dalším příznačným prvkem anglického práva je systém 

precedentů – soudní rozhodnutí s povahou pramene práva. Jak v porotách, tak i 

v systému precedentů lze bezpochybně spatřovat jistou úroveň nestrannosti. 

Zhruba od 16. století začínají do práva pronikat principy úplnosti a legality důkazů, 

„jejichž základní myšlenkou bylo, že způsob dokazování v soudním řízení, kde se 

rozhoduje o životě, cti a majetku člověka, nemůže být ponechán na subjektivní vůli 

soudce “18. 

V roce 1667 spatřuje světlo světa Ordonance o civilním řízení, resp. Code Louis. 

Tato reformní norma omezuje volnost soudů při nalézání práva a vytváří zábrany proti 

porušování povinnosti soudců a případné korupci.19 Nutno zmínit i Code civil z roku 

                                                 
13 srov. (KINCL, 1995 str. 15)  
14 (KINCL, 1995 str. 19) 
15 „Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích.“ 
16 srov. (TRETERA, 2004 str. 127) 
17 srov. (KUKLÍK, a další, 2007 str. 58) 
18 (CÍSAŘ, 2004 str. 741) 
19 srov. (CÍSAŘ, 2004 str. 280) 
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1804, který, jsouc normou hmotněprávní, poměry upravuje nikoli kazuisticky, ale 

obecně, a ponechává velký prostor pro soudcovský výklad a soudcovskou tvorbu práva. 

„Myšlenka nezávislých správních orgánů patří Jakobincům a vychází z ideje, že 

suverenita je "jedna a nedělitelná". Dobové francouzské politické kultuře však myšlenka 

nestrannosti byla cizí.“20 Po vzniku ústavy USA v roce 1787 se začala vytvářet soustava 

federálních soudů. Vedle ní existovaly i soudy jednotlivých států, kde stále soudili 

volení laici.21 Naopak na federální úrovni se prosazovala profesionalizace a nezávislost 

a nestrannost se měla upevňovat doživotním jmenováním soudců. 

 

1.2. Vývoj soudnictví v zemích českých do roku 1918 

 

Nejstarší slovanskou právní památkou, která ukládá soudci povinnost řádně věc 

vyšetřit, je Zákon sudnyj ljudem z druhé poloviny 9. století. Zejména článek 2 zakazuje 

soudu přijmout udání bez „mnohých svědků“22 a zavádí sankce za křivé obviněni, čímž 

formálně omezuje možnost podávání šikanózních udání. V článku 7a ukládá soudci 

povinnost vyšetřovat udání s veškerou pozorností a trpělivostí a ke zjištění skutkového 

stavu využít nezaujaté „svědky pravé“, přitom nejmenší počet svědků je stanoven na tři. 

V období feudalismu se soudnictví vykonává na dvoře panovníka. Dle okolností je 

povolán buď celý dvorský sjezd, nebo dvorský sjezd panovníka. Statuta Konrádova 

(1222) moc panovníka v otázkách soudnictví ještě více posilovala. Od 13. století se 

soudnictví oddělilo od sněmu.23 Souběžně s tím se vyvíjejí soudy hradské, krajské a 

později církevní atd. 

Systém soudnictví byl ve stavovském období velmi složitý. Platil princip personality 

práva, proto každá stavovská skupina měla vlastní soudní soustavu. Až do 17. století se 

v řízení před některými soudy používal důkazní prostředek božího soudu. Pokusem o 

sjednocení Městského práva byla Práva městská Pavla Kristiána z Koldína (1579), 

kancléře Starého města Pražského. Zákoník obsahoval povinnosti soudců, zejm. ukládat 

                                                 
20 (ROSANVALLON, 2011 str. 83) 
21 srov. (KUKLÍK, a další, 2007 str. 395) 
22 (ADAMOVA, 2004 str. 13) 
23 srov. (MALÝ, a další, 2004 str. 46) 
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„ortel spravedlivý“, „pilně vyhledávat a gruntovně se vyptávat“ atd.24 Obecně lze 

konstatovat, že pravidla soudního řízení se stále vyvíjela na základech obyčejového 

práva, i když byla ovlivňována zásahy českých panovníků.25 S nástupem absolutizmu 

dochází i k jistým změnám v organizaci soudnictví. Po vydání Obnoveného zřízení 

zemského v roce 1627 se postupně prosadily zásady oficiality a inkvizičního procesu 

v trestním řízení a některé zásady římsko-kanonického práva. Až do druhé poloviny 18. 

století se civilní proces formálně neodlišoval od trestního. 

Roku 1781 byl vydán Josefínský obecný soudní řád, který se stal na dalších sto let 

(platil až do 1895) základem civilního procesu. Zakotvil zásady dispoziční i projednací 

a vycházel ze zásady rovnosti stran před soudem.26 Obecný soudní řád kriminální z roku 

1788 odstranil pozůstatky procesu obžalovacího a zavedl inkviziční. Odstranil z řízení 

laický prvek – soudy se měly skládat výlučně z odborníků. Výrazným okamžikem byl 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der 

Österreichischen Monarchie (ABGB), neboli Všeobecný občanský zákoník, který byl 

vyhlášen v roce 1811. Zásady, kterými se měly řídit soudy při rozhodování, byly 

obsaženy zejména v § 7: „přirozený smysl zákona“ a „přirozená právní základní 

pravidla“. 

Jedním z požadavků revolučního měšťanstva v roce 1848 bylo odstranění 

absolutistického státu. Významným milníkem byla Rakouská ústava z března roku 

1849, neboli „Stadionova“. Zakotvila zásadu rovnosti před zákonem. Ustanovením 

§ 101 byla soudům dána záruka nezávislosti. Zakotvila se nesesaditelnost a 

neodvolatelnost soudců. Postupně se zavedly i některé porotní soudy, jenže poroty byly 

obsazovány převážně z majetných vrstev společnosti.27 Takzvanou „prosincovou“ 

rakouskou ústavu z roku 1867 formálně tvořilo několik zákonů. Jedním z nich byl 

Základní zákon státní č. 144 o moci soudcovské. Zde byly potvrzeny záruky 

nesesaditelnosti a neodvolatelnosti soudců. 

                                                 
24 (ADAMOVA, 2004 stránky 104-105) 
25 srov. (MALÝ, a další, 2004 str. 115) 
26 srov. (MALÝ, a další, 2004 str. 196) 
27 (MALÝ, a další, 2004 str. 266) 
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1.3. Vývoj soudnictví v Československu a České republice do roku 1993  

 

28. října 1918 přijalo plénum Národního výboru zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., který 

konstatoval vznik samostatného československého státu (dále jen „První republika“). 

Článkem 2 zákon recipoval veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení. 

Zákon č. 37/1918 Sb. z. a n., o prozatímní ústavě, ze dne 13. listopadu 1918 se zmiňuje 

o moci soudní v § 10 písm. e), kde poskytuje prezidentovi právo jmenovat soudce, a v 

§ 13, kde se uvádí, že nálezy soudů se vyhlašují jménem republiky. 

  Dne 29. února 1920 byla uvozovacím zákonem č. 121 do právního řádu uvedena 

ústavní listina Československé republiky. Vycházela z klasické teorie dělby moci. 

Ústava První republiky mj. pracovala i s pojmy volební, nejvyšší a ústavní soud. 

Ustanovení § 94 písm. a) zakotvilo zásadu zákonného soudce. Oddělovala správu od 

moci soudní (§ 96 odst. 1) a nařizovala soudcům vykonávat svou funkci nezávisle (§ 98 

odst. 1). Soudci se ustavovali „na svá místa vždy trvale“ (§ 99 odst. 1).  Za zmínku stojí 

skutečnost, že ustanovení § 104 zakotvilo zásadu odpovědnosti státu za škodu. Ústava 

obsahovala zásadu rovnosti všech občanů před zákonem. 

Soudní soustava v tomto období zůstala po habsburské monarchii bez významných 

změn. V roce 1918 byl zřízen Nejvyšší správní soud. Sjednocování soudní soustavy se 

začalo až po roce 1928. V období První republiky bylo na území Čech a Moravy 

vyloučení soudců z vykonávání soudcovských úkonů upraveno zákonem č. 111/1895 

ř. z., o vykonávání soudní moci a o příslušnosti řádných soudů v občanských věcech 

právních (jurisdikční norma). Tato norma byla do právního řádu převzata zákonem 

č. 11/1918 Sb. z. a n. (tzv. recepční normou). Dnešní institut vyloučení soudce měl 

název „odmítnutí soudců“ a byl upraven v ustanoveních § 19 až § 25 jurisdikční normy. 

Ustanovení § 20 jurisdikční normy výslovně jmenovalo případy vyloučení soudců s 

ohledem na jejich poměr ke stranám a vzhledem k jejich účasti na vydání napadeného 

rozhodnutí u některého podřízeného soudu. Ustanovení § 19 odst. 2. jurisdikční normy 

stanovilo, že soudce může být odmítnut též tehdy, když je dostatečný důvod k 

pochybám o jeho nepředpojatosti. Dobový kodex nesporného řízení, resp. zákon č. 

113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní), 
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jiná ustanovení o „odmítnutí soudců“ neobsahoval.28 

V období protektorátu (1939–1945) „vznikly dvě soudní soustavy s četnými přesahy 

v neprospěch protektorátního soudnictví“29.  

Po době nesvobody se československý stát snažil obnovit předmnichovský stav 

právního státu. Soudní soustava v Česku a na Slovensku však stále zůstávala odlišná. 

Prezident Československé republiky (dále jen „Třetí republika“) prozatímně upravil 

organizaci soudnictví dekretem č. 79/1945 Sb., ze dne 19. září 1945. Zákonem č. 

232/1946 Sb., ze dne 10. prosince 1946, byly obnoveny porotní soudy, které 

rozhodovaly o politických a těžkých zločinech. Poroty byly tvořeny 12 vylosovanými 

porotci. Nejnižším článkem řádných soudů byly soudy okresní, u kterých zásadně 

působili jen soudci z povolání.30 Dne 9. května 1948 byla přijata nová Ústava 

Československé republiky (dále jen „ČSR“). Ústava ČSR deklarovala dělbu moci, 

nezávislost soudnictví. Čl. XI odst. 2) ukládal soudům přivolávat k rozhodování soudce 

z lidu. V kapitole sedmé, která se věnovala soudům, ustanovení § 143 ukládá soudům 

povinnost rozhodovat nestranně. Pomineme-li nesoulad mezi formálním obsahem 

Ústavy ČSR a jejím skutečným naplňováním orgány státní moci, jde o vůbec první 

výslovnou zmínku o nutnosti nestrannosti soudců při rozhodování. Ústavní zákon 

č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, ustanovením § 4 odst. 2 ukládal povinnost 

soudcům i soudcům z lidu rozhodovat nezávisle. 

Jurisdikční norma i civilní soudní řád byly zrušeny zákonem č. 142/1950 Sb., o 

řízení ve věcech občanskoprávních. Ten v ustanovení § 21 odst. 1 uváděl, že soudci jsou 

vyloučeni z výkonu úřadu, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci nebo k 

účastníkům, jejich zákonným zástupcům nebo zmocněncům lze pochybovat o jejich 

nepředpojatosti. Dle odst. 2 byli také z vyšší stolice vyloučeni soudci, kteří se účastnili 

rozhodování nebo řízení ve stolici nižší. Procesní norma z roku 1950 tedy upustila od 

rozlišování mezi vyloučením a odmítnutím soudce a nevypočítávala ani důvody, pro 

které je soudce vyloučen (důvodová zpráva k § 21 zák. č. 142/1950 Sb.).31 

                                                 
28 srov. (DOLEŽÍLEK, 1997) 
29 (KINDL, 2004 str. 475) 
30 srov. (HLAVSA, 2002 str. 264) 
31 srov. (DOLEŽÍLEK, 1997) 
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Na počátku 50. let 20. století se odehrály četné nezákonné politické procesy32 a na 

konci 50. let 20. století bylo zřejmé, že původní demokratické prvky se nehodí do 

komunistického režimu. Řešením byla nová Ústava Československé socialistické 

republiky (dále jen „ČSSR“) z roku 1960, která opustila teorii dělby moci a držela se 

zásady jednoty výkonu státní moci.33 V hlavě osmé čl. 97 odst. 1 byla definována 

hierarchie hodnot pro soudce: na prvním místě je socialistický stát a až potom občan. 

Dle čl. 98 odst. 1 měly soudnictví vykonávat volené a nezávislé soudy. Při rozhodovací 

činnosti soudů musel být výklad zákonu v souladu se socialistickým právním vědomím 

(čl. 102 odst. 1). Ve skutečnosti však byla justice omezena činností komunistické 

strany.34 Existovala možnost odvolání soudce. Zákon č 36/1964 Sb., o organizaci soudů 

a o volbách soudců, ze dne 26. února 1964 pak upravoval činnost soudů, postavení 

soudců atd. Je pozoruhodné, že na rozdíl od Ústavy ČSR z roku 1948 se podmínka 

nestranného rozhodování v Ústavě ČSSR z roku 1960 neobjevuje. 

Dne 27. října 1968 byl přijat Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé 

federaci (dále jen „ČSFR“). Došlo k transformaci unitárního státu ve federaci. 

S účinností od 1. ledna 1969 vznikly dva samostatné státy, které byly součástí federace: 

Česká socialistická republika (dále jen „ČSR“) a Slovenská socialistická republika (dále 

jen „SSR“). 

Dne 9. ledna 1991 přijalo Federální shromáždění ČSFR Ústavní zákon č. 23/1991, 

který uvozoval Listinu základních práv a svobod (dále jen „Listina“) do právního řádu. 

Kromě zakotvení zásad enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, legální licenci a 

rovnosti před zákonem obsahuje Listina také katalog práv a svobod, odpovědnost státu 

za škodu a další ustanovení. „Koncepce přirozených práv člověka byla nejvýznamnějším 

zdrojem při tvorbě Listiny“.35 

S reformou politického zřízení byla zahájena i reforma soudnictví. Dne 19. července 

1991 přijalo Federální shromáždění  ČSFR zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a 

soudcích. Ustanovením § 5 odst. 1 zákona byla soudům uložena povinnost rozhodovat 

nestranně a spravedlivě. Zákon po sedmi novelizacích platil až do jeho pasivní derogace 

                                                 
32 srov. (KAPLAN, 1986) 
33 srov. (KUKLÍK, 2009 str. 326) 
34 srov. (KÜHN, 2009 str. 662) 
35 (PAVLÍČEK, 2004 str. 38) 
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zákonem ze dne 30. listopadu 2001 a účinností od 1. dubna 2002, č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, který ho zrušil. 

Dne 10. prosince 1992 informoval stalý zástupce ČSFR generálního tajemníka 

OSN, že od 1. ledna 1993 již nebude existovat ČSFR, ale dva samostatné státy: ČR a 

SR, a jakožto nástupnické státy žádají o členství v OSN. Dne 8. ledna 1993 Rada 

bezpečnosti doporučila Valnému shromáždění přijetí ČR za člena OSN. ČR je členem 

OSN od 19. ledna 1993. 

V důsledku rozdělení ČSFR přijala Česká národní rada dne 16. prosince 1992 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavu České republiky (dále jen „Ústava“). Ustanovení 

čl. 3 konstatuje, že součástí ústavního pořádku ČR je Listina. 

 

2. Nestrannost soudců – platná právní úprava 

2.1. Mezinárodněprávní záruky nestrannosti soudců 

2.1.1.  Soudně nevymahatelné mezinárodní závazky České republiky 

2.1.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv 

 

Třetí republika byla v roce 1945 jednou ze zakládajících členů OSN. Dne 

10. prosince 1948 byla ve Valném shromáždění OSN vyhlášena Všeobecná deklarace 

lidských práv (dále jen „Všeobecná deklarace“). Rezoluce OSN pod číslem 

A/RES/217 (III) A36 schválena byla, avšak ČSR se spolu se Sovětským svazem, 

Běloruskem, Polskem, Ukrajinou, Jugoslávií, Jihoafrickou unií a Saúdskou Arábií 

zdrželo hlasování.  

Čl. 10 Všeobecné deklarace proklamuje právo každého být slyšen nestranným 

soudem, který rozhoduje o jeho právech a povinnostech či o vzneseném trestním 

obvinění. Existují právní názory, že Všeobecná deklarace není právně závazným 

dokumentem. S časem se postoj však změnil a část odborné veřejnosti některé její části 

považuje za závazný mezinárodní právní obyčej s odkazem na skutečnost, že v případě 

                                                 
36 (Nations) 
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stejnorodé praxe subjektů mezinárodního práva vzniká nový mezinárodní právní obyčej 

poměrně rychle37. Všeobecná deklarace je dokumentem obsahujícím ideové hodnoty 

moderního mezinárodního společenství. K provedení ideového dokumentu bylo potřeba 

vytvořit účinné mezinárodní prováděcí a kontrolní mechanizmy, k širokému konsensu 

však nedošlo. 

 

2.1.1.2. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 

Na půdě OSN se podařilo prosadit poněkud užší katalog lidských práv. Dne 

16. prosince 1966 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci číslo A/RES/2200 (XXI), 

která obsahovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen 

„Mezinárodní pakt“) a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech. Dne 7. října 1968 podepsala Mezinárodní pakt ČSR, posléze Ministerstvo 

zahraničních věcí ČSR Mezinárodní pakt publikovalo jako vyhlášku č. 120/1976 Sb. 

Mezinárodní pakt vytvořil kontrolní systém – byl zřízen Výbor pro lidská práva. 

Čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu zaručuje rovnost osob před soudem, zaručuje 

každému právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným 

soudem, který rozhoduje o jeho právech a povinnostech či o jakémkoli trestním 

obvinění vzneseném proti němu. Čl. 26 zaručuje rovnost před zákonem a zakazuje 

jakoukoli diskriminaci. Součástí rezoluce OSN č. A/RES/2200 (XXI) byl opční 

protokol, který umožňuje každému stěžovat si na to, že se stal obětí porušení některého 

z práv stanovených v Mezinárodním paktu, avšak pouze za podmínky, že již vyčerpal 

všechny dostupné vnitrostátní prostředky k nápravě. Příslušnou institucí pro posouzení 

stížnosti je Výbor pro lidská práva. Ten ovšem nemá plošnou povinnost zabývat se 

veškerými stížnostmi a má tedy výraznou oportunní a selektivní roli. Ač byl kontrolní 

mechanizmus vytvořen, nebyl nikdy vytvořen účinný sankční mechanizmus. Dospěje-li 

Výbor pro lidská práva k závěru, že se stát dopustil porušení práva garantovaného 

Mezinárodním paktem, informuje o svém stanovisku stěžovatele a vládu příslušného 

státu a tuto skutečnost pouze zahrne do výroční zprávy předkládané podle čl. 45 

Mezinárodního paktu. Lze konstatovat, že kontrolní mechanizmus je ve svém důsledku 

                                                 
37 srov. (ČEPELKA, a další, 2008 str. 104) 
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schopný poskytnout jedinci nanejvýš morální zadostiučinění, spokojí-li se jedinec 

s pouhou konstatací protiprávního jednání státu, navíc pouze za předpokladu, že jeho 

stížnost nebude vyřazena např. z důvodu velkého nápadu. 

 

2.1.2. Soudně vymahatelné mezinárodní závazky České republiky 

2.1.2.1. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Po druhé světové válce si světové společenství začalo více uvědomovat, jak 

nutným předpokladem pro rozvoj lidstva je zachování míru. Jednou z podmínek rozvoje 

měl být větší důraz na osobnost každého člověka – základní „stavební“ jednotky 

lidského společenství. Proto se v Evropě zrodila myšlenka vzniku mezinárodní 

organizace, která mezi své cíle vytyčila spolupráci národů při podpoře demokracie, 

ochraně lidských i sociálních práv a svobod. 

Dne 5. května 1949 podepsalo mezinárodní dohodu o založení Rady Evropy 

deset států: Belgie, Dánsko, Francie, Irská republika, Italská republika, Lucembursko, 

Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Spojené království. Členství v regionální mezinárodní 

organizaci je otevřeno všem evropským státům, je však podmíněno akceptací 

podmínek, zárukami právního státu, ochrany základních lidských práv a svobod. 

K dnešnímu dni Rada Evropy sdružuje 47 zemí, de facto jde o všechny evropské státy s 

výjimkou Běloruska, Vatikánu a několika sporných území (Kosovo, Abcházie, Jižní 

Osetie, Severní Kypr, Náhorní Karabach a Podněstří). 

V rámci Rady Evropy byla 4. listopadu 1950 v Římě podepsána Úmluva o 

ochraně lidských práv a svobod (dále jen „Evropská úmluva“). Jde o nejdůležitější 

dokument určený k ochraně lidských práv na evropském kontinentu, kterým byl 

vytvořen i právní rámec regionálního systému ochrany lidských práv v Evropě.38 ČSFR 

podepsala Evropskou úmluvu v roce 1991 a byla prvním státem střední a východní 

Evropy, který se přihlásil k deklarovaným hodnotám. Ratifikace Evropské úmluvy 

v ČSFR se uskutečnila 18. března 1992, s účinností od 1. března 1993. Tento dokument 

                                                 
38 srov. (ŠTURMA, 2010 str. 31) 
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měl zásadní vliv na fungování soudů a na reformu justice v ČR.39 

Původními kontrolními mechanizmy Evropské úmluvy byly Evropský soud pro 

lidská práva a Evropská komise pro lidská práva při Radě Evropy, která rozhodovala o 

přípustnosti návrhu na řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Pro 

zefektivnění kontrolního mechanizmu byl protokolem č. 11 zřízen „nový“ Evropský 

soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“), na který přešly veškeré kompetence Evropské 

komise pro lidská práva.40 Každý, kdo tvrdí, že smluvní stát porušil jeho práva 

poskytovaná Evropskou úmluvou včetně dodatkových protokolů, má právo podat 

stížnost k ESLP. Znamená to, že např. občan ČR může k ESLP podat stížnost jak proti 

ČR, tak proti kterémukoli jinému smluvnímu státu, jež je Evropskou úmluvou a jejími 

protokoly vázán. Bezpodmínečnou podmínkou pro uplatnění práva podat stížnost k 

ESLP je nutnost úplného vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků. 

Evropská úmluva obsahuje několik ustanovení bezprostředně souvisejících se 

soudním řízením. Avšak vzhledem k odlišnostem právních kultur smluvních států a 

jejich historickému vývoji může docházet k odlišnému výkladu fakticky stejných 

ustanovení Evropské úmluvy. Jediným orgánem, který poskytuje závazný výklad 

ustanovení Evropské úmluvy, je ESLP. Výklad však neposkytuje abstraktně, ale pouze 

v kauzální formě – jde o rozsudky, z nichž je výklad jednotlivých ustanovení zřejmý. 

S ohledem na téma této práce je nejvýznamnějším ustanovením čl. 6 Evropské 

úmluvy, který každému zaručuje právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným 

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

oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Z ustanovení je zřejmé, že aby 

nedošlo k porušení práv jednotlivce, musí rozhodovat výhradně nestranný soud. Resp. 

státy jsou povinny zajistit soudy obsazené nestrannými soudci. Nezajisti-li smluvní 

strana Evropské úmluvy splnění podmínky nestrannosti, půjde o porušení čl. 6 k tíži 

vlády toho konkrétního státu. 

ESLP však není další instancí soudního řízení a nemůže obnovit pozbytá práva. 

Na rozdíl od univerzálního systému ochrany lidských práv zrozeného na půdě OSN je 

regionální evropský systém ochrany pro jedince účelnější. V souladu s čl. 41 Evropské 
                                                 
39 srov. (POMAHAČ, 1999 str. 201)  
40 srov. (ČAPEK, 2010 str. 681) 



 19

úmluvy, prohlásí-li ESLP, že garantovaná práva jedince byla porušena, a jestliže 

vnitrostátní právo zúčastněné Vysoké smluvní strany neumožňuje žádné či jen částečné 

odstranění důsledků tohoto porušení, přizná ESLP v případě potřeby poškozené straně 

spravedlivé zadostiučinění, které „je určitou formou kompenzace materiální a morální 

škody způsobené porušením Evropské úmluvy“41. 

 

2.1.2.2. Listina základních práv Evropské unie 

 

Evropská rada dne 4. června 1999 rozhodla o vypracování Listiny základních 

práv EU (dále jen „Listina EU“). V rámci Konventu v průběhu roku 2000 byl 

vypracován návrh katalogu základních práv EU. Dne 3. října 2000 Evropský parlament 

rozhodl o začlenění Listiny EU do evropského smluvního rámce. V roce 2000 byla 

Listina EU připojena ke Smlouvě z Nice, avšak jen jako nezávazná deklarace. Až 

v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, ač není její součástí, se původně nezávazná 

Listina EU stala plnohodnotnou součástí primárního práva Evropské unie. Listina EU 

nerozšiřuje pravomoci Evropské unie, nýbrž zakotvuje principy obsažené zejm. v 

judikatuře Evropského soudního dvora a vychází z Evropské úmluvy. 

Čl. 47 Listiny EU zaručuje každému právo na to, aby jeho věc byla spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem 

zřízeným zákonem. De facto jde o explicitní přenos ustanovení z Evropské úmluvy.42 

Kontrolním mechanizmem Listiny EU je Soudní dvůr Evropské unie (dále jen 

„ESD“). Dle čl. 51 jsou ustanovení Listiny EU určena výhradně orgánům, institucím a 

jiným subjektům Evropské unie a členským státům, pokud uplatňují právo Evropské 

unie. Listina EU nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, 

ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly 

stanovené ve Smlouvách. „…Listina EU nic nemění na vztahu mezi právem ES/EU a 

Evropskou úmluvou jakožto dvou hlavních pilířích ochrany základních práv v členských 

státech EU…. Rizikem však může být procesní bitva mezi ESLP a ESD.“43 

                                                 
41 (ČAPEK, 2010 str. 869) 
42 srov. (TICHÝ, a další, 2006 str. 503) 
43 (ŠTURMA, 2004) 
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2.2. Ústavní záruky nestrannosti soudců 

2.2.1. Ústava České republiky 

 

Masarykův slovník naučný pojal právní stát „protivou státu policejního“ a definoval 

ho jako „stát založený na podkladě práva, kde stát ponechává individuální svobodě 

občanů volnost, omezovanou jen v nejnutnějších případech v zájmu státu a 

veřejnosti.“44 Dle čl. 1 odst. 1 Ústavy je ČR svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Pojem právní stát 

je definován právní naukou a je již ustálený. 

Moderní právní věda používá pojem ústavní stát. Jde o stát, kde „i běžné zákony a 

další předpisy jsou poměřovány ústavou a ústavním řádem je vytvořen orgán, v jehož 

kompetenci je rozhodovat o ústavnosti zákonů.“45 Konotace pojmu právní či ústavní stát 

může vyvolávat v moderní společnosti dojem, že součástí právního, resp. ústavního 

státu je institut nestranného soudce. Je nutno podotknout, že právní stát je založen na 

úctě k právu a jedinci. „V nálezu sp. zn. IV. ÚS 412/04 Ústavní soud uvedl, že těžištěm 

ústavního pořádku je jednotlivec a jeho práva garantovaná ústavním pořádkem. 

Jednotlivec je východiskem státu a stát a všechny jeho orgány jsou ústavně zavázány k 

ochraně a k šetření jeho práv.“46 Nebude-li však stát prostřednictvím právních norem 

garantovat nestrannost soudců, půjde o právo neexistující, resp. nevymahatelné.  

V souladu s čl. 81 odst. 1 Ústavy vykonávají soudní moc jménem republiky 

nezávislé soudy. Tímto ustanovením Ústava klade důraz na institucionální nezávislost 

soudů, resp. oddělení soudní moci od moci výkonné a zákonodárné. Žádná jiná státní 

moc nemá výslovně uvedené privilegium nezávislosti, dělba moci se zdůrazňuje právě u 

moci soudní.47 „Ústava v čl. 82 zdůrazňuje nezávislost a nestrannost soudců při výkonu 

jejich funkce a stanoví základní záruky nezávislosti: soudce nelze zásadně proti jeho 

vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu.“48  

                                                 
44 (DVOŘÁČEK, a další, 1931 str. 841) 
45 (PAVLÍČEK, 1998 str. 47) 
46 (HOFMANNOVÁ, 2011 str. 61) 
47 (TOMEŠ, 2009 str. 612) 
48 (GERLOCH, 2013 str. 210) 
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Dle čl. 82 odst. 1 Ústavy jsou soudci při výkonu své funkce nezávislí. „Nezávislost 

soudů znamená především jejich důsledné oddělení od ostatních složek státní (veřejné) 

moci, jejich autonomii v rámci dělby státní moci. Nezávislost soudců v sobě dále 

zahrnuje nezávislost v rámci moci soudní, v rámci daného soudu, jako předpoklad jejich 

nestrannosti, kterou nesmí nikdo ohrožovat. Požadavek nezávislosti a nestrannosti 

soudce zakazuje jakýkoliv způsob ovlivňování soudce v jeho rozhodovací činnosti ze 

strany představitelů moci zákonodárné, výkonné nebo i ze strany fyzických osob.“49  

Ustanovení Ústavy se primárně věnuje soudcovské nezávislosti. Je nutno rozlišovat 

nezávislost soudců a nezávislost soudů. Jde-li o nezávislost soudců, jde o postavení 

konkrétní fyzické osoby, prostřednictvím které soud plní úkoly v rámci svěřených 

pravomocí.  

Nestrannost a nezávislost jsou odlišné pojmy. „Nestrannost vyjadřuje poměr soudců 

k účastníkům řízení.“50 Nestrannost soudců nesmí nikdo ohrožovat. Z procesního 

postavení soudu, který má být v souladu s ústavními principy moderního právního státu 

„nezúčastněným třetím“, nutně plyne jeho nestrannost. Existuje právní názor, že 

nezávislost zajišťuje nestranné postavení soudu.51 Někdy se však opomíjí skutečnost, že 

institucionální nezávislost minimalizuje právní a faktické vlivy na soudy ze strany 

složek státní moci, avšak není schopna zajistit nestrannost (nepodjatost, nezaujatost) 

soudce, tj. psychický stav, resp. stav mysli konkrétní fyzické osoby. Lze konstatovat, že 

institucionální nezávislost soudu je pouhým dílčím prostředkem pro zajištění 

nestrannosti soudce.  

„… každý … soudce je denně podrobován zkouškám, při kterých se musí i obecně 

zamýšlet nad svým novým postavením ve společnosti. Zdá se mi, že pro vybudování jeho 

přirozené společenské autority, pro niž mocenská povaha jeho postavení může být jen 

doplňující podporou, aniž by na ní byla výlučně založena, je patrně nejdůležitější vedle 

právnické erudice a snad i před ní, aby soudce nejen byl, ale také se vždy jevil jako 

absolutně nestranný. Právě nedostatek toho se soudcům dnes nejčastěji vytýká a právě 

pochyby veřejnosti o tom justici nejvíce škodí. Volajíce po nezávislosti, musí soudci 

současně usilovat a všemožně se snažit o přesvědčivé projevy své nestrannosti, protože 

                                                 
49 (HŘEBEJK, 2011 str. 933) 
50 (MIKULE, 1994 str. 46) 
51 (ZOULÍK, 1997 str. 131) 
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jinak jim bude vytýkáno, že usilují jen o moc nad lidmi. Prvotním znakem pojmu soudce 

je však jeho nestrannost, jeho nezávislost je jen znakem druhotným, pomocným, který 

napomáhá naplnění znaku základního, jímž je nestrannost.“52 „Nestrannost soudce je 

pak především subjektivní kategorií, vyjadřující vnitřní psychický stav soudce 

k projednávané věci v širším smyslu, což je zejm. záležitost odpovědnosti a svědomí 

samotného soudce.“53 

Dle čl. 85 odst. 2 Ústavy, slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a 

svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit 

se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a 

nestranně.". Ústavní řád tedy zná pouze slib soudce Ústavního soudu, avšak sliby 

soudců Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních, krajských a okresních 

soudů ponechává na vrstvu podústavního práva.  

Dle čl. 90 Ústavy jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným 

způsobem poskytovaly ochranu práv. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

Ve spojení s čl. 36 Listiny definuje a vymezuje právě toto ustanovení Ústavy základní 

funkci soudu a soudců. Stejně jako ochrana subjektivních práv, která se má poskytovat 

zákonem stanoveným způsobem, tak i rozhodování o vině a trestu má probíhat 

v souladu s trestním zákonem a trestním řádem. Dle čl. 96 Ústavy mají všichni účastníci 

řízení před soudem rovná práva. Ustanovení Ústavy zdůrazňuje, dle mého přesvědčení, 

nejdůležitější zásadu soudního řízení, což je rovnost účastníků. Ústavní zásada platí pro 

všechny druhy soudních procesů, tj. civilní, správní a trestní.54 Jde o jednu ze zásad, 

která zajišťuje funkci soudní soustavy v souladu se zásadami demokratického právního 

státu, resp. právo na spravedlivý proces. 

Lze tedy uzavřít, že ač Ústava zdůrazňuje nezávislost soudců a výslovně zakazuje 

ohrožování nestrannosti soudců, nenalezneme zde výslovnou zásadu nestrannosti 

soudců, s výjimkou soudců ústavních. 

 

                                                 
52 (MOKRÝ, 1993 str. 459) 
53 (ŠIMÍČEK, 2010 str. 982) 
54 (ZOULÍK, 1997 str. 164) 
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2.2.2. Listina základních práv a svobod 

 

Dle čl. 3 Ústavy je Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku ČR. 

Rozděluje katalog práv na základní, práva národnostních a etnických menšin, 

hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na soudní a jinou právní ochranu. 

Ústavodárce chtěl zdůraznit, že „nejcennější“ ze všech práv jsou práva základní, tj. 

„tvrdé jádro“ 55, čemuž napovídá název hlavy druhé Listiny. 

Hlava druhá, oddíl první Listiny obsahuje katalog základních lidských práv a 

svobod. Do katalogu základních lidských práv patří např. právo na život, právo na 

nedotknutelnost osoby a osobní svobodu, právo na zachování lidské důstojnosti, právo 

na vlastní majetek, právo na svobodu myšlení a dokonce i právo na projev svého 

náboženství nebo víry. Avšak právo na nestranného soudce, stejně jako právo na 

spravedlivé řízení v katalogu základních práv Listiny nenajdeme. Je zřejmé, že 

ústavodárce nepovažoval právo na nestranný soud, resp. právo na spravedlivý soudní 

proces za právo základní, za nejcennější. V opačném případě by ho zajisté umístil do 

katalogu základních práv. Právo na nestranného soudce nalezneme až v samostatné části 

Listiny – hlavě páté. Zároveň s tím však v ustanovení čl. 41 odst. 1 jsou taxativně 

uvedena práva, kterých je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato 

ustanovení provádějí. Lze proto konstatovat, že ač právo na nestranného soudce 

nenalezneme v tvrdém jádru práv a svobod, lze se ho domáhat bezprostředně.  

Hlava pátá Listiny obsahuje ustanovení čl. 36 odst. 1, dle kterého se každý může 

domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 

stanovených případech u jiného orgánu. Na rozdíl od Ústavy Listina používá pojem 

nestranný soud. Jde tak o první ustanovení ve vrstvě ústavního práva, které výslovně 

zakotvuje právo na nestranného soudce. 

Ústavní soud vytvořil doktrínu, dle které je právo na nestranného soudce součástí 

práva na spravedlivý proces. Protože právo na nestranného soudce je garantováno 

Listinou, jde o právo, které je vymahatelné před obecnými soudy i soudem ústavním. 

 

                                                 
55 (SUCHÁNEK, 2004 str. 72) 
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2.3. Záruky nestrannosti soudců v podústavním právu 

2.3.1.  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 

Dle ustanovení § 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), 

zákon upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 

zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k 

zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. 

Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo 

porušeno. 

O. s. ř. se o podmínce nestrannosti soudců nezmiňuje, avšak právě zde nalezneme 

institut vyloučení soudců. Dle ustanovení § 14 odst. 1 až 3 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni 

z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k 

účastníkům nebo k jejich zástupcům je důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. U soudu 

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

nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání. Z projednávání a 

rozhodnutí žaloby pro zmatečnost jsou vyloučeni také soudci, kteří žalobou napadené 

rozhodnutí vydali nebo věc projednávali. Dle ustanovení § 15 odst. 1 o. s. ř. jakmile se 

soudce dozví o skutečnosti, pro kterou by měl být vyloučen, oznámí ji neprodleně 

předsedovi soudu. Přísná pravidla jsou kladena i na účastníky soudního řízení. Dle 

§ 15a odst. 2 je účastník povinen námitku podjatosti soudce uplatnit nejpozději při 

prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce, o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této 

době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 

15 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může účastník námitku podjatosti uplatnit 

jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců. O 

námitce podjatosti rozhoduje nadřízený soud, ledaže byla námitka uplatněna před nebo 

v průběhu jednání, při němž byla věc rozhodnuta, a má-li soud za to, že námitka není 

důvodná. 
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2.3.2. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

 

V roce 2002 došlo k oddělení občanského a správního soudního řízení. Úpravu 

vyloučení soudců obsahuje také ustanovení § 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní (dále jen „s. ř. s.“), a je, s několika odchylkami (např. účastník námitku musí 

uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl), obdobné o. s. ř. 

O námitce podjatosti v zásadě rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

 

2.3.3. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

 

Dle ustanovení § 30 odst. 1 až 4 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení 

soudním (trestní řád), (dále jen „t. ř.“), je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen 

soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, 

jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, 

nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně 

rozhodovat. Soudce je dále vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, jestliže byl v 

projednávané věci činný jako státní zástupce, policejní orgán, společenský zástupce, 

obhájce nebo jako zmocněnec zúčastněné osoby nebo poškozeného. Po podání obžaloby 

nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu je vyloučen z vykonávání úkonů 

trestního řízení soudce, který v projednávané věci v přípravném řízení nařídil domovní 

prohlídku nebo prohlídku jiných prostor a pozemků, vydal příkaz k zatčení nebo 

rozhodoval o vazbě osoby, na niž byla poté podána obžaloba nebo s níž byla sjednána 

dohoda o vině a trestu. Z rozhodování u soudu vyššího stupně je kromě toho vyloučen 

soudce, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně a naopak. Z řízení o 

přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je vyloučen 

soudce, který se zúčastnil rozhodování v předchozím řízení. Soudce, který se účastnil 

rozhodování v řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, je v dalším řízení vyloučen z rozhodování. O vyloučení z důvodů uvedených v 

§ 30 trestního řádu rozhodne orgán, kterého se tyto důvody týkají. O vyloučení soudce, 

pokud rozhodují v senátě, rozhodne senát. Proti rozhodnutí o vyloučení je přípustná 

stížnost, o které rozhoduje nadřízený soud. 



 26

2.3.4. Zákon č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu 

 

Dle §  4 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, (dále jen „ZÚS“), 

výkon funkce soudce Ústavního soudu je neslučitelný s jinou placenou funkcí nebo 

jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku, činnosti vědecké, 

pedagogické, literární a umělecké, pokud taková činnost není na újmu funkce soudce, 

jejího významu a důstojnosti a neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost 

rozhodování Ústavního soudu. ZÚS také obsahuje instituty kárného provinění a 

vyloučení soudců.  

Dle ustanovení § 36 a následujících, soudce Ústavního soudu je vyloučen z 

projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, 

vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. 

Účastník řízení může nejpozději na začátku prvního ústního jednání prohlásit, že 

některého ze soudců odmítá, protože ho považuje za podjatého. Odmítnutí musí být 

odůvodněno. Soudce může prohlásit, že se ve věci cítí být podjatý; toto prohlášení musí 

odůvodnit. Jde-li o rozhodování v plénu, rozhoduje o vyloučení soudce plénum; soudce, 

jehož se rozhodování o vyloučení týká, nehlasuje. Jde-li o rozhodování v senátu, 

rozhoduje o vyloučení soudce jiný senát, určený rozvrhem práce. 

Dle ustanovení § 133 odst. 1 ZÚS kárným proviněním je jednání, jímž soudce mj. 

ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu. 

 

2.3.5. Zákon č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích 

 

Ustanovení §  62 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., zákon o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 

a soudcích), (dále jen „ZoSS“), zakotvuje slib soudce: "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." Dle ustanovení § 79 odst. 1 ZoSS jsou soudci povinni rozhodovat 

nestranně. Dle ustanovení § 86 ZoSS je soudce kárně odpovědný za kárné provinění. 

Přitom dle ustanovení § 87 odst. 1 je kárným proviněním soudce zaviněné porušení 
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povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje 

důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a 

spravedlivé rozhodování soudů. Dle ustanovení § 90 upravuje řízení ve věcech kárné 

odpovědnosti soudců zvláštní právní předpis. Dle ustanovení § 128 odst. 1 ZoSS zjistí-li 

příslušný orgán státní správy soudů, že soudce zaviněně porušil své povinnosti při 

výkonu funkce nebo že chování soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo 

ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, podá 

návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudců podle zvláštního právního 

předpisu. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě zákon č. 7/2002 Sb., o řízení 

ve věcech soudců a státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen „ZŘS“). 

 

2.3.6. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a 

soudních exekutorů 

 

ZŘS upravuje příslušnost kárného soudu pro řízení ve věcech zejm. soudců, složení 

senátů kárného soudu, postup kárného soudu a účastníků v řízení o kárné odpovědnosti 

soudců. 

Kárné řízení se zahajuje na návrh. Ustanovení § 8 odst. 2 ZŘS obsahuje výčet 

oprávněných podat návrh na kárné řízení:  

 prezident republiky a ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci, 

 předseda Nejvyššího soudu, resp. Nejvyššího správního soudu proti kterémukoliv 

soudci tohoto soudu a dále proti soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech 

patřících do pravomoci soudů, v nichž je Nejvyšší soud, resp. Nejvyšší správní soud 

vrcholným soudním orgánem, 

 předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu a 

dále proti soudci soudu nižšího stupně, 

 předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci příslušného krajského soudu a 

proti soudci okresního soudu, 

 předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci 

jiného okresního soudu. 

Návrh na zahájení kárného řízení musí obsahovat zejm. popis skutku, pro který se 
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navrhuje zahájení kárného řízení, označení důkazů, o které se návrh opírá, a návrh na 

uložení konkrétního kárného opatření. K návrhu se připojí důkazy, které má navrhovatel 

k dispozici. V tomto řízení se uplatňuje zásada vyšetřovací (§ 13 věta druhá ZoSS).   

Ponecháme-li stranou eventuální postoj veřejnosti či morální hodnoty konkrétního 

jedince, je institut kárné odpovědnosti soudců jediným interním systematickým 

korektivem, který je v krajním případě způsobilý separovat soudce porušujícího zásadu 

nestranného rozhodování. 

 

3. Soudnictví, spravedlnost, nestrannost soudců 

 

Obecné soudy rozhodují v civilních sporech soukromoprávních subjektů, ve sporech 

s a mezi veřejnoprávními subjekty. Do jejich kompetencí náleží rozhodování o vině a 

trestu. Jde o zvláštní samostatnou státní moc, která je v demokratických zemích 

oddělená od ostatních složek státní moci. Posláním soudnictví je poskytnout občanům 

přístup ke spravedlnosti. Český právní systém obsahuje několik právních institutů, o něž 

se opírá zásada spravedlivého soudního řízení. Kromě toho, že jde o nezávislé soudy 

obsazené nestrannými soudci, k spravedlivému rozhodování, v duchu kontinentální 

právní kultury, by měla přispívat poučovací povinnost soudů. Ne všechny právní 

kultury vnímají poučovací povinnost stejně, např. „…civilní proces anglosaského 

právního systému nezná a nepřipouští žádnou poučovací povinnost soudu. Jakékoliv 

poučení poskytované soudem procesním stranám je považováno za vážné porušení 

nestrannosti soudu; obecně se uplatňuje mínění, že soudce by takto svým subjektivním 

názorem o právech a povinnostech sporných stran nežádoucím způsobem ovlivňoval 

průběh řízení.“56 

Ustanovení čl. 81 Ústavy stanoví, že výkon soudnictví přísluší nezávislým soudům. 

„V důsledku toho jsou soudy považovány za ústavní orgány, a to bez ohledu na jejich 

postavení v soudní soustavě.“57 Soudnictvím moderních právních, resp. ústavních států 

prostupuje sada základních principů: nezávislost, specializace a odbornost. Specializace 

soudní moci znamená, že výhradním úkolem soudní soustavy je výkon soudnictví. 
                                                 
56 (MACUR, 1998) 
57 (ZOULÍK, 1997 str. 129) 
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Hovoříme-li o odbornosti soudů, máme na mysli fakt, že spravedlnost vykonávají 

výhradně odborníci. Nezávislost soudnictví má tři základní složky: nezávislost soudní 

moci na ostatních složkách státní moci, nezávislost jednotlivých soudů na jiných 

státních orgánech a nezávislost jednotlivých soudců při rozhodování.58 „Nezbytnou 

podmínkou účinné ochrany práv je existence nestranného soudu.“59 Přitom na 

nestrannost je nutno pohlížet jako na kvalitu, kdežto na nezávislost jako na stav.60  

V literatuře se setkáme s názorem politického teoretika, profesora Wissenburga, že 

spravedlnost ve smyslu pouhého nestranného rozhodování je pouze minimum práva a že 

„spravedlnost není jedinou ctností, kterou si můžeme přát od společnosti, minimální 

spravedlnost by měla být ve vztahu k jiným ctnostem, jako je stabilita, soucit, 

dokonalost, svoboda, rovnost, soukromí, solidarita a tolerance.“ 61 

 

3.1. Nezávislost soudní moci 

 

Význam obecného pojmu nezávislost soudní moci můžeme rozdělit na nezávislost 

vnější a vnitřní. Podmínka vnější nezávislosti je naplněna tehdy, pokud moc soudní a 

její články (jednotlivé soudy) jsou nezávislé na dalších složkách moci státu, resp. na 

moci výkonné a zákonodárné. Některé státy připouští ve striktně omezených případech 

zásah jiné moci do moci soudní (např. institut amnestie). Nezávislost vnitřní můžeme 

metodologicky rozdělit na horizontální a vertikální. Horizontální nezávislost soudu a 

soudce znamená jeho nezávislost (formální a materiální) na dalších jednotlivých 

článcích příslušné instanční úrovně. Vertikální nezávislost pak představuje zásadu, že je 

soud, resp. soudce v rozhodování nezávislý a jen zákon stanoví v jakých, taxativně 

vymezených, případech se musí řídit pokynem (právním názorem) nadřízeného soudu. 

Nezávislost soudců je nutnou podmínkou moderního pojetí soudní moci. 

„Nestrannost soudce posiluje i zásada zákonného soudu a zákonného soudce (čl. 38 

odst. 1 Listiny), podle níž musí být příslušnost soudu i soudce stanovena obecně, tedy 

                                                 
58 srov. (HŘEBEJK, 1998 str. 320) 
59 (WINTR, 2006 str. 204) 
60 (ROSANVALLON, 2011 str. 94) 
61 (WISSENBURG, 1999 str. 221) 
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bez možnosti účelově přidělovat konkrétní případy konkrétním soudcům.“62 Evropská 

právní kultura podmínku nestrannosti naplňuje také tím, že se soudci ustavují doživotně, 

resp. do určitého věku. Zároveň s tím platí zásady nesesaditelnosti, nepřeložitelnosti atd. 

Americká právní kultura má jinou představu o nezávislosti soudců a dala přednost 

řešení, kdy jsou soudci nižších stupňů soudní soustavy voleni.  

Nezávislost soudců se považuje za jeden z předpokladů nestrannosti.63 Existuje 

několik záruk institucionální nezávislosti soudce, např. postih jednání způsobilého 

ovlivnit soudce při rozhodování, hmotné zabezpečení soudců, zabezpečení správy 

soudů, zabezpečení dodržování právních požadavků pro ustanovování a profesní postup 

soudců.64 V právní nauce existují názory, že „hlavní zárukou nestrannosti soudce je 

jeho nezávislost“65 a že „nestranný může být soud jen tehdy, je-li nezávislý.“66 Osobně 

se přikláním k názoru Rosanvallona, že „nezávislost sama o sobě není zárukou 

nestrannosti.“67, především proto, že nestrannost je „soubor morálních norem“68 

konkrétního jedince, in concreto soudce. „Důsledně vzato tento psychický vztah soudce 

k projednávané věci je otázkou jeho nejvnitřnějšího soudcovského vědomí, které 

mnohdy ani nemůže být hodnoceno jen objektivními hledisky. Je to však i otázka 

soudcovského vědomí, soudcovské odpovědnosti za nestranný přístup k věci, bez něhož 

nemůže soudce věc soudit spravedlivě, ani kdyby chtěl. Stranický přístup vylučuje 

objektivitu a tedy i spravedlnost.“69 „Nestrannost soudu, to je jeho hlavní smysl a účel, 

jeho nezávislost je jen prostředkem ke splnění jeho hlavní role nestranného třetího ve 

sporech o právo.“70 

Nezávislost soudní moci však není absolutní, nejde tedy o skutečnou nezávislost od 

jiných složek státní moci. Soudnictví je specifická činnost státu, při které mají státní 

orgány (soudy) garantovat a naplňovat spravedlnost tím, že poskytují osobám ochranu 

                                                 
62 (WINTR, 2006 str. 204) 
63 srov. (HŘEBEJK, 2001 str. 410) 
64 (JANOUŠEK, 2009 str. 624) 
65 (WINTR, 2006 str. 194) 
66 (WINTR, 2006 str. 204) 
67 (ROSANVALLON, 2011 str. 94) 
68 (BARRY, 1995 str. 240) 
69 (MOKRÝ, 1993 str. 461) 
70 (MOKRÝ, 1995 str. 592) 
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jejich práv.71 Je zřejmé, že jde o instituci státní, a tudíž i provoz moci soudní musí 

zajistit stát. Materiální zajištění jednotlivých státních mocí se realizuje prostřednictvím 

ročních rozpočtů, které (alespoň to platí pro Českou republiku) navrhuje vláda – tj. moc 

výkonná. Rozpočty pak schvaluje zákonodárný sbor, tj. moc zákonodárná. Proto lze 

konstatovat, že ve skutečnosti má moc výkonná i zákonodárná na moc soudní podstatný 

vliv, i když nikoli bezprostřední. Dle mého názoru, je absolutní nezávislost soudní moci 

zcela nereálná a při stávajícím systému dělby moci můžeme hovořit nanejvýše o 

částečné nezávislosti jedné složky státní moci na ostatních mocenských složkách.  

Pro hlubší pochopení institucionální nezávislosti je nutno odpovědět na otázku, zda 

moc soudní je mocí profesionální či byrokratickou. „Zásadní rozdíl mezi profesionálem 

a byrokratem se omezuje na to, že kontrolní struktury v komunitě profesionálů nejsou 

uspořádány hierarchicky, jako je tomu u byrokratů. Výkon profesionální činnosti má být 

kontrolován skrze internalizovanou profesní etiku a prostřednictvím kolegů, kteří jediní 

mohou výkon odborně posoudit. V případě byrokracie je výkon kontrolován 

nadřízenými a jejich direktivami spíše než vnitřní etikou či skrze kolegy.“72 Že je moc 

výkonná a zákonodárná mocí byrokratickou není pochyb. V tomto směru lze 

konstatovat, že soudní moc je také mocí byrokratickou. Příkladem byrokratického prvku 

bude vázanost soudu nižší instance právním názorem soudu vyšší instance. Dalším 

příkladem je skutečnost, že návrh na kárné řízení může podat pouze hierarchicky 

nadřízený, čímž je zároveň výrazně omezena kolegiální kontrola. 

 

3.2. Nestrannost soudce 

 

„Nestrannost soudce je tedy něco jiného a hlavně něco víc než jeho nezávislost, 

neboť nestrannost je stavem soudcova ducha. Nezávislost soudce totiž nezaručuje 

automaticky jeho nestrannost, o tu se i nezávislý soudce musí zasloužit svým morálním 

přístupem ke svému poslání. A naopak, morálně silný soudce může projevit svou 

nestrannost, i když není nezávislý.“73 „Požadavek nestrannosti chrání důvěru, kterou by 

                                                 
71 srov. (HŘEBEJK, 1998 str. 314) 
72 (KELLER, 2007 str. 55) 
73 (MOKRÝ, 1995 str. 592) 
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měly soudy v demokratické společnosti vzbuzovat jak u veřejnosti,“74 „tak i u účastníků 

řízení.“75 Jak jsem naznačil v úvodu, pro člověka není podstatné, zda jeho spor bude 

rozhodovat zástupce moci soudní, výkonné či zákonodárné ani zda jedna složka státní 

moci je jakkoli závislá na jiné složce státní moci, nýbrž zda konkrétní zástupce státní 

moci, in concreto soudce, bude přistupovat k účastníkům sporu nestranně. Protože 

„pouze nestranný soud je způsobilý poskytovat skutečnou spravedlnost vždy a všem, 

přičemž jedním z prostředků nestrannosti soudu zaručujících je soudcovská 

nezávislost.“76 „Zpravidla bývá nestrannost považována za nezbytný znak, za znak 

imanentní pojmu soudce.“77 Nestrannost soudce bude vedle odbornosti hlavním 

důvodem, proč by měl člověk přijmout koncepci dobra autoritativního orgánu – soudu. 

„Soudní rozhodování obecně spočívá v tom, že soud rozhoduje sporné otázky, aniž by 

byl sám na výsledku rozhodnutí věcně zainteresován.“78 Nestrannost soudců podporuje i 

právem prostupující princip nemo iudex in causa sua (nikdo nemůže být soudcem ve 

vlastní věci). V zásadě, nestranný soudce by měl přistupovat ke stranám sporu 

nezaujatě, protože jeho vztah k výsledku sporu by měl být indiferentní. Nestrannost 

soudce se odráží především v procesním postavení stran a činnosti soudů.79 Avšak je 

nutno zdůraznit, že nestrannost v žádném případě neznamená absenci morálních a 

etických přesvědčení.80  

„Především je třeba vyjít z toho, že nestrannost jako objektivní, nepodjatý přístup k 

posuzování a řešení právní věci se v různé míře postupně prosazovala při jakémkoli 

rozhodování. I v současné době se nestrannost neomezuje jen na rozhodování soudců, je 

požadována i při rozhodování jiných státních orgánů.“81 Kant považoval za nestrannost 

„přijetí všech myslitelných úhlů pohledu“82. Jinými slovy, má-li soudce zachovat 

                                                 
74 Rozsudek ESLP ve věci Piersack v. Belgium, ze dne 1. 10. 1982, A-53 
75 Rozsudek ESLP ve věci De Cubber v. Belgium, ze dne 26. 10. 1984 
76 (SLÁDEČEK, 2007 str. 632) 
77 (MACKOVÁ, 1998 str. 15) 
78 (HŘEBEJK, 1998 str. 314) 
79 srov. (ZOULÍK, 2011 str. 26) 
80 (WISSENBURG, 1999 str. 26) 
81 (SLÁDEČEK, 2007 str. 644) 
82 Citát je z dopisu, který Kant psal Marcus Herz ze dne 21. února 1772, citováno v Hannah Arendtová, 

Přednášky o politické filosofie Kantovy (Chicago: University of Chicago Press, 1982), s. 107. 
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nestrannost, měl by „vzít v úvahu všechny informace o problému“83. A to vše za 

podmínky, že „nic v chování soudce nebo jeho kariéře by nemělo být takové povahy, 

aby vzbuzovalo pochybnosti o jeho nestrannosti.“84 

„Nestrannost soudcovská je historicky prvotní a je jí možno považovat za 

prapůvodní nexus vzniku soudních pravomocí.“85 Nestrannost – stav postavení 

subjektu, v našem případě soudce, který nemá zájem na výsledku a je schopen věc 

posoudit nezaujatě. Tato může být porušena v případě, kdy soudce nahrazuje činnost 

jednoho z účastníků soudního řízení. Totéž platí i pro případ, kdy soudce rozhoduje „ve 

prospěch strany bez dostatečného zákonného předpokladu.“86 „Největší zárukou 

nestrannosti by měl být soudce sám.“87 Soudnictvím však prostupují i další principy, 

např. odbornost soudců. „Nestrannost v rozhodování předpokládá vzdělanost soudců 

(zejména v oboru práva) a potřebné morální vlastnosti, které se vážou k jejich 

nejlepšímu vědomí a svědomí.“88 Komplexní pojetí nestrannosti soudce, která je jednou 

ze složek nezávislosti na účastnících řízení, se zajišťuje procesním právem. 

„Nezávislost a nestrannost tvoří nepostradatelný předpoklad pro spravedlivé 

rozhodování.“89  

Jedním z nástrojů k zajištění nestrannosti soudce je institut vyloučení soudce pro 

podjatost. Tento institut je zakotven v procesních předpisech, avšak funkčnost institutu 

je zajištěna pouze interními mechanizmy. „Dozor se realizuje pouze uvnitř soudní 

soustavy instančním postupem mezi nezávislými soudy. Jde tu o procesní postup opravy 

vadných rozhodnutí, upravený příslušnými procesními normami.“90 „Vedle těchto záruk 

je rovněž nutným předpokladem nezávislosti a nestrannosti soudců jejich morálka a 

etika.“91 

 

                                                 
83 (ROSANVALLON, 2011 str. 88) 
84 (ROSANVALLON, 2011 str. 95) 
85 (MACKOVÁ, 1998 str. 16) 
86 (JANOUŠEK, 2009 str. 626) 
87 (JANOUŠEK, 2009 str. 626) 
88 (PAVLÍČEK, 2002 str. 287) 
89 (TOMEŠ, 2009 str. 613) 
90 (MACKOVÁ, 1998 str. 58) 
91 (HŘEBEJK, 2011 str. 934) 
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3.2.1. Objektivní test nestrannosti soudce 

 

ESLP vybudoval doktrínu, dle které můžeme nestrannost soudce zkoumat ze dvou 

hledisek: objektivní a subjektivní test nestrannosti. Této doktríny se drží i Ústavní soud 

ČR. „Princip nestranného soudu přikazuje státu zajistit k ochraně a prosazování 

subjektivních práv nestranné soudy, které budou řešit spory mezi občany (civilní 

proces), rozhodovat o vině a trestu za trestné činy (trestní proces) a přezkoumávat 

zákonnost rozhodnutí veřejné správy (správní soudnictví).“92 Zde je však nutno 

zdůraznit, že požadavek nestrannosti směřuje na soudce. Objektivní nestrannost je 

neexistence konkrétních objektivních skutečností, které by byly způsobilé zpochybnit či 

vyloučit spravedlivé rozhodnutí. Jde tedy o objektivní, faktický poměr ke stranám, 

účastníkům soudního procesu, k jejich zástupcům či ke konkrétní projednávané věci. 

„Objektivní hledisko vychází z jevové stránky řízení. Spravedlnost musí být nejen 

poskytována, ale musí se též jevit veřejnosti i účastníkům řízení.“93 Ústavní soud se drží 

vybudované doktríny ESLP, že o „objektivní nestrannosti je třeba uvažovat s ohledem 

na okolnosti daného případu na základě objektivních symptomů“94. 

 

3.2.2. Subjektivní test nestrannosti soudce 

 

Subjektivní nestrannost soudce znamená především nestrannost vnitřního 

přesvědčení a nestranný přístup soudce v konkrétním případě. Jde o vnitřní, psychický 

postoj soudce ke konkrétní věci, účastníkům či jejich zástupcům. Dle právního názoru 

ESLP jde o osobní přesvědčení soudce. Nacházíme se tak v oblasti individuálních 

psychických postojů konkrétních osob. Ty však nelze objektivně přezkoumat. 

Subjektivní složka nestrannosti je tedy pouze otázkou profesionality a odpovědnosti 

konkrétního soudce.95„Psychologická hlediska související s principem nestrannosti 

spočívají v tom, aby stranám i veřejnosti nebyl dán důvod k pochybnostem o 

                                                 
92 (WINTR, 2006) 
93 (PAVLÍČEK, 2002 str. 287) 
94 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 53/12 ze dne 19. 1. 2012 
95 (KLÍMA, 2009 str. 612) 
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nezávislosti a nestrannosti soudů.“96 „Vyloučení soudce proto nemusí být založeno jen 

na skutečně prokázané podjatosti, nýbrž postačuje existence rozumné pochybnosti o 

jeho nepodjatosti.“97 

Nelze nechat bez povšimnutí, že ESLP již v roce 1981 judikoval, že „osobní 

nestrannost je třeba předpokládat, dokud se neprokáže opak (personal impartiality must 

be presumed until there is proof to the contrary)“98. Tj. k vyloučení soudce nepostačí 

pouhá námitka, ale absenci subjektivní nestrannosti je nutno prokázat. Ústavní soud 

také uvedl, že „subjektivní nestrannost lze zjistit z projevu samotného soudce, jeho 

výroků a chování, a je presumována, pokud není prokázán opak“.99 

V úvaze o způsobu vedení racionální diskuze v právu Hanuš napsal:„Třeba 

současně pro meze a úskalí lidské nestrannosti dbát toho, aby usuzující neupadl do 

nebezpečí, že si bude z celku pravdy vybírat. Účelový poměr ke hledání pravdy může 

totiž ponenáhlu takovým způsobem přetvořit jeho poznávací schopnost, že bez ohledu na 

kontextuální souvislosti posléze vidí jen ony aspekty pravdy, které se mu jeví z jeho 

pohledu jako žádoucí.“100  

Mluvíme-li o subjektivní stránce nestrannosti soudce, nelze opomíjet fakt, že soudce 

je především člověk jako každý jiný, má vlastní názory, představy, potřeby a 

preference. Vždy však jde o procesy a informace, které jsou hluboce ukryté v psychice 

té konkrétní osoby, a tudíž je nelze ani objektivně zjistit nebo zkoumat.  Subjektivní test 

nestrannosti začíná a končí subjektivním hodnocením oprávněnosti subjektivních pocitů 

účastníka řízení, který podal námitku podjatosti, nadřízeným soudním orgánem. 

 

3.3. Zdánlivá konkurence práv v rámci práva na spravedlivé řízení 

 

Ústavní soud opakovaně judikoval, že právo na spravedlivé řízení patří mezi 

                                                 
96 (PAVLÍČEK, 2002 str. 287) 
97 (ŠIMÍČEK, 2010 str. 984) 
98 Rozsudek ESLP ve věci Case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 1981, A-54, 

odst. 58 
99 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3015/11 ze dne 1. 12. 2011 
100 (HANUŠ, 2008) 
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ústavou chráněná základní práva. Česká právní nauka nepochybuje, že „spravedlivý 

proces tvoří základ práva každého jednotlivce na projednání jeho věci v řízení, které 

splní všechna ústavní i zákonná kriteria spravedlnosti a v jehož průběhu budou tato 

kriteria i beze zbytku dodržována a jehož výsledkem bude spravedlivé rozhodnutí.“101 

Kmec systematizoval subjektivní práva vyplývající z čl. 6 Evropské úmluvy:  

- právo na přístup k soudu, 

- právo na nezávislý soud, 

- právo na nestranný soud, 

- právo na veřejné projednání věci a vyhlášení rozhodnutí, 

- právo na projednání věci v přiměřené lhůtě,  

- právo na spravedlivé projednání věci, do něhož spadají dílčí principy: 

o zásada rovnosti zbraní, 

o zásada kontradiktornosti, 

o právo být přítomen jednání soudu, 

o právo na odůvodnění soudního rozhodnutí, 

o zákonnost důkazů,  

o právo neobviňovat sebe sama,  

o princip právní jistoty.102 

 

 Za jistý problém můžeme označit konkurenci dvou konkrétních ústavních práv 

v rámci jednoho širšího ústavního principu. Jde o právo na zákonného soudce, ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy a čl. 38 odst. 1 Listiny, a právo na nestranného 

soudce ve smyslu stejného ustanovení Evropské úmluvy a čl. 36 odst. 1 Listiny. V obou 

případech jde o dílčí principy práva na spravedlivý proces. Zdá se, že v některých 

případech může jít o konkurenci práv, kdy jedné straně sporu svědčí právo na 

zákonného soudce, ale druhý účastník obhajuje subjektivní, ústavou garantované právo 

na nestranného soudce. Ústavní soud se vypořádal s eventuální konkurencí práv, kdy 

judikoval, že: „k obsahu základního práva na zákonného soudce uvedl, součástí 

základního práva na zákonného soudce jsou jednak procesní pravidla určování 

příslušnosti soudů a jejich obsazení, jednak zásada přidělování soudní agendy a určení 
                                                 
101 (JIRÁSEK, 2011 str. 41) 
102 (KMEC, 2012 stránky 566-837) 
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složení senátů na základě pravidel, obsažených v rozvrhu práce soudů, a dále 

požadavek vyloučení soudců z projednávání a rozhodování věci z důvodu jejich 

podjatosti.“103 Jinými slovy právo na nestranného soudce Ústavní soud zahrnul do 

obsahu práva na zákonného soudce. Tento závěr Ústavního soudu je namístě, neboť je-li 

úkolem zákonného soudce rozhodnout spor spravedlivě a nestranně, pak soudce, který 

není nestranný, nemůže být ani zákonným soudcem. 

 

3.4. Morální předpoklady 

 

Dle ustanovení § 60 odst. 1 ZoSS může být soudcem ustanovena taková osoba, jejíž 

zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci zastávat řádně.  

Ocitli jsme se opět u výše zmíněného „souboru morálních norem“104 konkrétního 

soudce. Budoucí soudce musí absolvovat písemný test, kterým se ověří základní 

odborné znalosti a předpoklady. Následuje psychologicko-diagnostické vyšetření a 

přijímací pohovor, jehož výsledek se hodnotí stupni "navrhuje se k přijetí" nebo 

"nenavrhuje se k přijetí". Přijímací pohovor provádí komise složená ze soudců 

působících v obvodu příslušného krajského soudu. Předsedu a členy komise jmenuje 

předseda krajského soudu. Přijímacího pohovoru se účastní zástupce Justiční akademie 

pověřený Radou Justiční akademie (dále jen "zástupce Justiční akademie"), který se na 

závěr přijímacího pohovoru písemně vyjádří k jeho výsledku. Obsah přijímacího 

pohovoru a kritéria pro jeho hodnocení stanoví předseda krajského soudu na základě 

metodiky připravené Justiční akademií a schválené ministerstvem. Bezpochyby, 

objektivně posoudit, zda je zákonný předpoklad existence vhodných morálních 

vlastností u konkrétní osoby splněn, je obtížné. Jde o odborné posuzování uchazečů, 

avšak to, zda má konkrétní osoba zákonem požadované morální vlastnosti, subjektivně 

posuzuje pouze úzká skupina kolegiálně spjatých osob, které předtím byly vybrány 

stejným způsobem. Demokratická společnost se účastní hodnocení vhodnosti morálních 

vlastností soudců natolik zprostředkovaně, že je z tohoto procesu de facto zcela 

vyloučena. 
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Keller uvedl, že: „ideologie profesionálů předpokládá, že nebudou činit žádná 

rozhodnutí motivováni svým osobním zájmem. Jejich úkolem je poskytovat služby podle 

potřeb, nikoli kvůli osobním výhodám.“105 Nesmíme však podléhat katatymnímu 

zkreslení. Ideologie je ideální stav – cíl. V našem případě by absolutním cílem 

profesionálních, nestranných soudců mělo být spravedlivé a zákonné rozhodování 

sporů. Avšak to, že tomu tak má být, neznamená, že to tak je.  

Posuzuje-li neveřejně úzká uzavřená skupina osob, zda eventuální nový člen 

dosahuje společností požadovaných morálních hodnot, je společnost fakticky odkázána 

pouze na subjektivní hodnocení předsedy příslušného krajského soudu, resp. na jeho 

soubor morálních hodnot. Je to právě on, kdo jmenuje členy komise. Jen stěží si lze 

představit, že by taková komise byla obsazena oponenty předsedy krajského soudu. 

Přitom v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 ZoSS jmenuje předsedu krajského 

soudu prezident republiky z řad soudců, a to na návrh ministra spravedlnosti. Prezident 

sice byl společností demokraticky zvolen, pro ministra spravedlnosti to však neplatí 

vždy. Avšak vzhledem k tomu, že jde o politický úřad, probíhala jejich volba nikoli pro 

morální vlastnosti, které by poskytly záruku, že budoucí soudci svou funkci budou 

řádně zastávat, ale jde o důsledek složitého procesu volebního chování, ač 

individuálního či agregovaného106, a nemá nic společného s morálními vlastnostmi ani 

předsedů krajských soudů ani soudců obecných soudů. Dle mého názoru dochází 

k přerušení causal nexus, v jehož výsledku neprovádí hodnocení morálních vlastností 

soudců společnost, ale úzká skupina kolegiálně spjatých osob. Má-li být „největší 

zárukou nestrannosti“107 soudce sám, nezaručuje dnešní systém ustavování soudců do 

funkce, že osoba soudce bude mít dostačující morální a etické vlastnosti.  

 

3.5. Sociální konotace nestrannosti soudce 

 

„Společnost, v níž lidé nejsou schopni akceptovat nic jiného, než jen vlastní koncepci 

dobra, je odsouzena k vzájemné frustraci a konfliktům. Pokud někdo neuznává 
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autoritativní orgán s jeho vlastní koncepcí dobra – neexistuje půda, na které mohou být 

řešeny konflikty vyplývající z různých koncepcí dobra.“108 Na druhou stranu, společnost 

musí poskytnout záruky, že onen autoritativní orgán s vlastní koncepcí dobra je při 

rozhodování sporů nestranný. Osobně se přikláním k americkému způsobu tvorby 

legitimity soudce – volbě. Ač demokratické volby negarantují, že bude zvolen ten, kdo 

má nejlepší morální vlastnosti, volby zaručují, že z nich vzejde ten, koho si společnost 

přeje. Právní systém je zrcadlem společnosti, proto je na místě, aby rozhodování o 

uplatňování norem tohoto systému, resp. výkon soudnictví, bylo v rukou společnosti, 

resp. v odraze vůle společnosti – v rukou demokraticky zvoleného soudce. 

Úlohou soudů je rozhodování sporů. Své poslání soudy naplňují prostřednictvím 

nezávislých a nestranných soudců. Při rozhodování sporů jde o pouhou subsumpci 

zjištěného skutkového stavu pod konkrétní zákonnou normu. Přitom „subsumpce je 

svou povahou triviální logická operace. Základní otázka, která vyvstává při aplikaci 

práva, však zní takto: je prvek p1 skutečně prvkem množiny P?“109 V procesu 

rozhodování však mohou nastat situace, kdy se např. soudce dopustí závažného 

porušení procesních norem nebo neúplně zjistí skutkový stav či na skutkový stav 

aplikuje nesprávnou právní normu. Vždy vznikne otázka, zda se soudce dopustil 

pochybení náhodou. Je totiž třeba mít na zřeteli, že „kterékoliv právní rozhodování, ať 

již v rámci procesu aplikace práva, nebo při volbě právního jednání ze strany adresáta 

práva, není však jen výsledkem suché juristické interpretace právních textů, je to i 

řešení určitého sociálního problému v určitém sociálním kontextu.“110 A jako každý 

sociální problém má i své dopady do sféry jedince – účastníka soudního řízení. 

„Soudcova rozhodnutí mají značné důsledky pro subjektivní práva osob, a mohou tak 

způsobit nejen mimořádný zásah do vztahů mezi nimi, ale i zásah týkající se samotné 

lidské podstaty člověka, jeho myšlení, cítění atd. Dodržování etických norem soudcovské 

profese je především věcí osobních kvalit, přesvědčení a jiných okolností subjektivní a 

objektivní povahy.“111 

Osobní psychický postoj soudce může být zřejmý již při zjišťování skutkového 
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stavu, kdy soudce rezignuje na úplné zjišťování skutečností a např. odmítne provést 

důkaz s odkazem na jeho nadbytečnost. Přitom „proces má směřovat pokud možno 

k pravdivému poznání, které jediné může být v principu základem spravedlivého 

rozhodnutí “112. Takto zjištěný skutkový stav již nemusí být úplný, tudíž ani pravdivý. 

Avšak dle ustanovení §  14 odst. 4 o. s. ř. nejsou důvodem k vyloučení soudce 

okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci.  Přitom pouze 

na základě úplně zjištěného skutkového stavu lze rozhodnout zákonně, tj. spravedlivě. 

Za další eventuálně problematický bod lze označit interpretaci právních norem. 

„U každého pojmu rozlišujeme jeho obsah a rozsah. Rozsah pojmu odráží třídu 

individuí atd., na níž se pojem vztahuje. Obsah pojmu naproti tomu odráží komplex 

příznaků, který je společný všem věcem, jež daný rozsah pojmu odráží. V konkrétním 

případě musí být obsah pojmu do té míry konkretizován, aby bylo jisté, zda zkoumaná 

skutečnost spadá do rozsahu daného pojmu, či nikoli. Formální logika nám však při 

konkretizaci pojmových znaků mnoho nepomůže. Základním nástrojem konkretizace 

obsahu pojmů užitých v normativním textu je interpretace přílišného ustanovení 

právního předpisu.“ 113 Jde-li tedy o normu, která připouští vícero výkladů, bude 

záležet na morálních hodnotách soudce, který výklad při aplikaci práva použije. 

Osobní morální postoje soudce se mohou projevit v případě existujících právních 

mezer. Jde o soudcovské dotváření práva, kdy soudce musí normu teprve vytvořit. 

V opačném případě by nemohl spor rozřešit a výsledkem by bylo porušení jedné ze 

základních právních zásad – zákaz denegatio justitiae, resp. zákaz odmítnutí 

spravedlnosti. „Jakkoliv je představa vázanosti soudce zákonem kontinentální právní 

kultuře vlastní, nemůže se v určitých situacích reálné soudcovské rozhodování obejít bez 

potřeby soudcovského dotváření práva, byť jedině tam, kde je to nutné, a za 

respektování určitých zásad a limitace obsahem právních pramenů. Toto dotváření 

práva nastupuje v okamžiku, kdy proces výkladu práva i s využitím dostupných 

interpretačních postupů nevede k jednoznačnému konkrétnímu řešení daného 

případu.“114 Avšak i v tomto případě má být nepřekročitelnou limitou všeobecný zákaz 

individuální spravedlnosti. „Samotná individuální spravedlnost proto nemůže být bez 
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dalšího důvodem pro dotváření práva (a bylo by snad možné říci jakéhokoli nalézání 

práva).“115 

Večeřa diferencuje faktory ovlivňující utváření právního vědomí jedince na základní 

skupiny: biogenní, psychogenní a sociální.116 Jsem ztotožněn s názorem sociologa 

práva, profesora Varšavské Univerzity Adama Podgóreckého, že psychogenní faktor je 

nejvýznamnější, protože „dva sociální subjekty mohou mít při obdobných sociálních 

charakteristikách značně rozdílné postoje k právu“117. Morální vlastnosti soudce nejsou 

ničím jiným než psychogenním faktorem, který průběžně utváří právní vědomí soudce a 

který v podstatné míře ovlivňuje proces rozhodování, resp. aplikaci práva. 

Lze shrnout, že v návaznosti na své etické postoje a morální hodnoty vytváří každý 

soudce vlastní „dílčí koncept dobra (partial conception of the good) – tj. k povýšení 

zájmu jedné skupiny nad druhou“118. Vycházejíc ze zásady Briana Barryho, že 

„myšlenka spravedlnosti jako nestrannosti spočívá na zásadě rovnosti všech lidských 

bytostí.“119, musíme konstatovat, že podjatý soudce je mnohem větší problém, než se 

zdá. A právě problém vyvstává, pokud stát nedodrží závazek a nezajistí pro řešení sporů 

nestranného soudce. Tato skutečnost totiž porušuje společenskou smlouvu a narušuje 

vztahy jedinců ve společnosti, což ve svém důsledku povede k rozpadu společnosti.  Již 

jen proto, při „výkonu donucovací moci státu bychom měli být obezřetní nutit lidi dělat 

věci proti své vůli“120. 

Dokážeme si představit, že soudce rozhodne nestranně, spravedlivě a zákonně i 

v rozporu s „koncepcí dobra“ své blízké osoby. Je však vyloučeno, aby soudce, který 

kvůli vnitřnímu přesvědčení straní konkrétní straně sporu, rozhodoval nestranně. 

Neexistuje žádná reálná možnost, jak zjistit skutečný psychický postoj soudce 

k účastníkům sporu. Stejně tak neexistuje nic, co by podjatého soudce nutilo k tomu, 

aby zachoval nestrannost. Lze tedy jen souhlasit s Klímou, že reálnou a „největší 

                                                 
115 (MELZER, 2011 str. 221) 
116 (VEČEŘA, 2006 str. 244) 
117 (VEČEŘA, 2006 str. 244) 
118 (BARRY, 1995 str. 30) 
119 (MENDUS, 2002) 
120 (MENDUS, 2002) 
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zárukou nestrannosti by měl být soudce sám.“121 

Z výše uvedeného tedy můžeme dovodit definici nestranného soudce. Nestranným 

soudcem může být jen taková osoba, jejíž soubor morálních hodnot a etické přesvědčení 

zajistí, že při rozhodování nebude tato osoba jakkoli zainteresována na konkrétním 

výsledku sporu. V zájmu spravedlivého rozhodování sporů je tedy nutno vyzdvihnout 

do popředí nikoli odbornost a nezávislost, ale především subjektivní nestrannost 

soudců. 

 

4. Relevantní judikatura 

4.1. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

 

Čl. 6 Evropské úmluvy je bezpochyby nutno považovat za nejdůležitější 

procesněprávní regulativ, který nastavuje relativně konkrétní podmínky a limity 

spravedlivého procesu. Toto ustanovení nejenže na mezinárodněprávní úrovni garantuje 

právo na spravedlivý soud, resp. zaručuje právo na přístup k soudu zřízenému zákonem, 

ale také utvrzuje garance organizace a složení soudu a průběh řízení.  

Základními znaky spravedlivého řízení jsou přiměřenost doby soudního řízení 

(ESLP judikoval, že jde o dobu do ukončení právní nejistoty) a nezávislost, resp. 

přítomnost profesionálních soudců. Nejsou opomenuty ani zásady veřejnosti, rovnosti 

zbraní a reálně účinných opravných prostředků. Úplné vyčerpání opravných prostředků 

je podmínkou zahájení řízení před ESLP. Při rozhodování o vině a trestu jsou 

zdůrazněny zásady osobní přítomnosti před soudem a presumpce neviny.  V ustanovení 

čl. 6 Evropské úmluvy najdeme i zásadu nestrannosti soudu.  

V souvislosti se zásadou nestrannosti soudců je nutno zmínit dva klíčové rozsudky 

ESLP. Ten v roce 1981 judikoval, že „osobní nestrannost je třeba předpokládat, dokud 

se neprokáže opak“122. Ze závazného právního názoru ESLP jednoznačně vyplynulo, že 

pro vyloučení soudce nepostačí pouhá námitka podjatosti. Nedostatek osobní 

                                                 
121 (KLÍMA, 2009 str. 626) 
122 Rozsudek ESLP ve věci Case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 1981, A-43, 

odst. 58 
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nestrannosti je nutno prokázat vždy. V roce 1982 ESLP judikoval, že „nestrannost 

znamená absenci předsudků a zaujatosti. Nestrannost lze testovat subjektivním testem, 

který se snaží zjistit osobní přesvědčení konkrétního soudce v konkrétním případě a 

objektivním testem, který zjišťuje, zda soudce nabízí dostatečné záruky pro vyloučení 

veškerých legitimních pochybností. Subjektivní nestrannost se předpokládá, dokud není 

prokázán opak. V objektivním testu nestrannosti i zdání může mít určitý význam, neboť v 

sázce je důvěryhodnost, kterou soudní moc musí vzbuzovat v demokratické 

společnosti.“123 ESLP fakticky vybudoval doktrínu subjektivního a objektivního testu 

nestrannosti soudců. 

 

4.2. Judikatura Ústavního soudu České republiky 

 

Zajímavý je vývoj judikatury Ústavního soudu. V roce 1996 Ústavní soud judikoval, 

že „… podmínka § 14 odst. 1 o. s. ř., která zakládá vyloučení soudců z projednávání a 

rozhodování věci nikoli pouze pro jejich skutečně prokázanou podjatost, ale již tehdy, 

jestliže "lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti". Nejde tudíž pouze o hodnocení 

subjektivního pocitu soudkyně, zda se cítí nebo necítí být podjatá, anebo hodnocení 

osobního vztahu k účastníkům řízení, ale o objektivní úvahu, zda – s ohledem na 

okolnosti případu – lze mít za to, že by soudce podjatý mohl být.“124 Jinými slovy 

k vyloučení soudce postačila Ústavnímu soudu úvaha, že by soudce podjatý mohl být. 

Nejde-li o objektivně zjistitelné skutečnosti, např. postavení soudce v hierarchii 

soudního systému, o vztah k osobě blízké atd., záleží posouzení, zda konkrétní 

objektivně nezjistitelná skutečnost je způsobilá vytvořit pochybnost o nepodjatosti, 

pouze na subjektivním vnímání té konkrétní osoby. 

V roce 1999 judikoval Ústavní soud, že „v případech vyloučení soudců musí platit 

presumpce nestrannosti, která vyplývá ze základních zásad spravedlivého procesu, 

především pak z principu zákonného soudce. Možnost vyloučení soudce z důvodu jeho 

podjatosti je třeba chápat jako výjimku ze zmíněného principu. Proto platí, že není-li 

                                                 
123 Rozsudek ESLP ve věci Piersack v. Belgium, 1982, A-53, odst. 30 
124 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996 sp. zn. I. ÚS 167/94 
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prokázán opak, je soudce považován za nestranného.“125 Bezpochyby se Ústavní soud 

inspiroval judikovaným postojem ESLP ve věci Le Compte, Van Leuven and De 

Meyere v. Belgium. V roce 2000 nevystačil Ústavní soud s „pouhou pochybností“ o 

nepodjatosti a judikoval, že „…pro povahu převážně etických aspektů rozhodování o 

vyloučení soudce z projednání věci v řízení před obecnými soudy je věcí především 

těchto soudů samotných, aby stanovily kritéria, za nichž je třeba podmínky aplikace 

ustanovení § 14 o. s. ř. posuzovat; důvodné pochybnosti o soudcově nestrannosti jsou 

kategorií objektivní povahy a jako takové musí být založeny skutečnostmi objektivitě 

soudcovskému rozhodování protiřečící, a to natolik, že nikoli z pohledu stěžovatele, ale 

v objektivním smyslu ústavně chráněnou nestranností soudcovského rozhodování 

otřásají.“126 

„Subjektivní hledisko účastníků řízení, případně soudců samotných, je podnětem pro 

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

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

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

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

povinnosti nebudou moci nebo schopni nezávisle a nestranně rozhodovat. Vztah soudce 

k věci nebo účastníkům, příp. jejich zástupcům, je třeba v daném případě posoudit 

současně ze dvou vzájemně se prolínajících hledisek, a to jaká je povaha tohoto vztahu 

a zda se jedná o zjevně intenzivní (např. bezprostřední, určitým způsobem 

individualizovaný) vztah. Korektně formulované stížnosti sice mohou vzbudit určitou 

nelibost dotčené osoby, avšak s ohledem na to, že tyto skutečnosti jsou běžnou součástí 

práce soudců, nelze jim zpravidla přičítat založení dostatečně intenzivního negativního 

vztahu k účastníkům, příp. jejich zástupcům.“127 V nálezu z roku 2001 se tak prvně 

setkáváme s „měřidlem“ vztahu soudce k věci či účastníkům – musí být evidentní, že 

jde o vztah určité povahy a intenzity. Stále se však pohybujeme jen v subjektivním 

vnímání konkrétních osob. Co pro jednoho člověka hranici určité povahy již dosahuje, 

pro druhého nemusí. 

„Integrální součástí práva na spravedlivý (fair) proces tak, jak je vymezeno v čl. 36 

                                                 
125 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2001 sp. zn. II. ÚS 317/99  
126 Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000 sp. zn. III. ÚS 26/2000 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 105/01 
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odst. 1 Listiny a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, je garance toho, aby ve věci rozhodoval 

nezávislý a nestranný soudce. Nestrannost a nezaujatost soudce je jedním z hlavních 

předpokladů spravedlivého rozhodování a jednou z hlavních premis důvěry občanů a 

jiných subjektů práva v právo a právní stát (čl. 1 odst. 1 Ústavy). 

Nestrannost soudce je především subjektivní psychickou 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 nalezla stěží uplatnění vzhledem k obtížné 

objektivní přezkoumatelnosti vnitřního rozpoložení soudce. Kategorii nestrannosti je 

proto třeba vnímat šířeji, také 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 objektivní okolnosti, které by mohly objektivně 

vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudce určitým, nikoliv nezaujatým vztahem k 

věci disponuje. 

Ústavní soud k tomu již v minulosti judikoval na straně jedné, že vyloučení soudce z 

projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoliv pouze na skutečně prokázané 

podjatosti, ale je dáno již tehdy, jestliže lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti (srov. sp. 

zn. I. ÚS 167/94, Sbírka rozhodnutí, svazek 6, nález č. 127, str. 429); na druhé straně 

Ústavní soud vyslovil, že subjektivní hledisko účastníků řízení o podjatosti může být 

podnětem k jejímu zkoumání, rozhodování o této otázce se však musí dít výlučně na 

základě hlediska objektivního. To znamená, že otázka podjatosti nemůže být postavena 

nikdy zcela najisto, nelze ovšem vycházet pouze ze subjektivních pochybností osob 

zúčastněných na řízení, nýbrž i z právního rozboru skutečností, které k těmto 

pochybnostem vedou. 

Rovněž judikatura Evropského soudu pro lidská práva vychází z dvojího testu 

nestrannosti soudce: subjektivní test je založen na základě osobního přesvědčení soudce 

v dané věci, objektivní test sleduje existenci dostatečných záruk, že je možno v tomto 

ohledu vyloučit jakoukoliv legitimní pochybnost (srov. rozhodnutí ve věcech Saraiva de 

Carvalho vs. Portugalsko, 1994, Gautrin a další vs. Francie, 1998).“128 Ústavní soud 
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tedy přijal doktrínu vybudovanou ESLP za svou. 

V souvislosti s otázkou nestrannosti soudců nalezneme zmínku o judikátu 

Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium v nálezu pléna Ústavního soudu 

z roku 2005, kde je mj. uvedeno, že: „Při posuzování nestrannosti a nezávislosti nelze 

zcela odhlédnout ani od jevové stránky věci, kdy je za validní kritérium považováno i 

tzv. zdání nezávislosti a nestrannosti pro třetí osoby, neboť i tento aspekt je důležitý pro 

zaručení důvěry v soudní rozhodování. I toto kritérium reflektuje sociální povahu 

soudního rozhodování, z níž vyplývá, že i když třeba ve skutečnosti neexistuje (jak v 

subjektivní, tak v objektivní poloze) reálný důvod k pochybnostem o nestrannosti a 

nezávislosti, nelze přehlížet případnou existenci kolektivního přesvědčení, že takový 

důvod existuje. I ve vztahu k justici totiž platí obecný sociologický poznatek, tzv. 

Thomasův teorém (srov. Velký sociologický slovník, I., Praha, Karolinum, 1996, str. 

171), dle něhož platí, že je-li určitá situace – zde neexistence nezávislosti či nestrannosti 

– lidmi definována jako reálná, pak je reálná i ve svých důsledcích – chybí obecná 

důvěra, že rozhodnutí je spravedlivým rozhodnutím nezávislého a nestranného 

tribunálu. Přitom důvěra v právo patří mezi základní mimoprávní atributy právního 

státu.“129 V roce 2004 judikoval Ústavní soud, že:„…pouhá kolegialita vyplývající ze 

společného výkonu soudcovské funkce u určitého soudu sama o sobě není takovou 

skutečností, která by … vedla k pochybnostem, že žádný soudce tohoto soudu nemůže ve 

věci nestranně rozhodovat.“130 Je namístě položit otázku, zda je vůbec možné 

objektivně prokázat subjektivní zaujatost soudce. Nikoli. Vždy bude záležet pouze na 

tom, jak konkrétní skutečnost, v níž konkrétní účastník spatřuje znak podjatosti, bude 

subjektivně vnímat osoba, která o námitce podjatosti bude rozhodovat. A protože o 

podjatosti jednoho soudce bude rozhodovat jiný soudce, může svou výraznou roli hrát 

také kolegialita. Ústavní soud však kolegialitu soudců jednoho soudu nepovažuje za 

relevantní důvod pro vyhovění námitce podjatosti. Na druhou stranu konstatuje, že i 

zdání může mít význam. A jsme tedy opět u ryze subjektivního vnímaní reality 

konkrétním jedincem. Účastník sporů tak sice může mít zdání, avšak zda toto zdání má 

význam či nikoli, bude subjektivně posouzeno kolegou soudce, jehož podjatost je 

namítaná. Dostáváme se takřka na úplný začátek – k předpokladům soudcovské profese. 
                                                 
129 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005 sp. zn. Pl. ÚS 11/04  
130 Usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2004 sp. zn. IV. ÚS 67/04 
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Posouzení kolegou, zda je námitka podjatosti jeho kolegy oprávněná či nikoli, bude 

záležet pouze na „souboru morálních norem“131 konkrétního řešitele. 

 

4.3. Judikatura vyšších soudů 

 

Český právní systém nastavil obecná kritéria, při jejichž splnění lze uvažovat o 

podjatosti soudce. Ať jde o civilní či trestní proces, tyto parametry se v podstatě moc 

neliší. Vždy se jedná o výjimku z presumpce nestrannosti. Přitom pro každou výjimku 

z pravidla v zásadě platí restriktivní výklad. Co se týče objektivně zjistitelných 

skutečností, jde ve většině případů o projednávání nebo rozhodování věci u soudu 

nižšího či vyššího stupně, správního orgánu či jiného orgánu činného v trestním řízení. 

Za spíše subjektivně zjistitelné skutečnosti můžeme považovat stavy, kdy je možno 

uvažovat o tom, zda má soudce poměr k věci anebo k účastníkům (resp. zástupcům, 

obhájcům, jinému orgánu v trestním řízení atd.) Nelze si přitom nevšimnout, že 

v civilním a trestním procesu se hovoří o důvodu pochybovat o nepodjatosti, dle 

judikatury však nestačí důvod pochybovat, ale musí být zcela vyloučeno, resp. najisto 

postaveno, že soudce nemůže nestranně rozhodnout. U objektivně zjistitelných 

podmínek při výkladu zákonných ustanovení problém většinou nevzniká. K subjektivně 

zjistitelným podmínkám vyšší soudy vypracovaly poměrně rozsáhlou judikaturu.  

 

4.3.1. Vztah k věci, účastníkům, zástupcům, obhájcům atd. 

 

Pro civilní proces vyložil obecné pravidlo nejvystižněji Nejvyšší soud: „K vyloučení 

soudce sice není třeba, aby byla prokázána jeho podjatost, na druhé straně to však 

neznamená, že k vyloučení postačí jakékoli subjektivní pochybnosti o nepodjatosti 

soudce. K takovým pochybnostem musí být dán objektivní důvod. A takový důvod je dán 

pouze tehdy, zjistí-li se dostatečně intenzivní poměr soudce k věci, k účastníkům či jejich 

zástupcům, jehož povaha reálně (z objektivního pohledu) zpochybňuje schopnost soudce 

nestranně a nezávisle ve věci rozhodnout. Poměr k věci může vyplývat především z 
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 48

přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy by 

soudce sám byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v 

případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby 

jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci 

poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal 

skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k 

jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným 

vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak 

nepřátelský. V úvahu by zde také přicházel vztah ekonomické závislosti, např. v 

souvislosti s vědeckou či jinou publikační činností soudce, apod. O žádný z uvedených 

případů se však v předmětné věci nejedná.“132 

Vždy jde tedy o restriktivně vykládanou výjimku z presumpce nestrannosti. 

Judikatura kauzálně poukázala, kdy není dán důvod pro vyloučení soudce pro podjatost 

např. v případech, kdy: 

- soudce byl v minulosti zaměstnancem účastníka řízení. Je třeba zvažovat dobu, 

která od ukončení pracovněprávního vztahu uplynula, a osobní vztahy soudce k 

statutárním orgánům, případně jejich členům, jakož i k dalším zaměstnancům 

účastníka;133 

- dcera účastníka pracuje u soudu, který projednal a rozhodl věc v prvním stupni.134 

- soudce odmítne účastníkův požadavek na pořízení opisu spisu;135 

- na základě stížnosti účastníků byl odvolán z funkce vedoucí stavebního úřadu, který 

je manželem soudkyně, což však není důvodem podjatosti jiných soudkyň, které 

odvolaného vedoucího i jeho manželku „znají“;136 

- položil-li soudce zástupci účastníka dotaz týkající se povahy jeho rodinného vztahu 

k účastníkovi, který jak účastník, tak jeho zástupce mohli subjektivně pociťovat jako 

nepříjemný, jestliže dotaz byl položen z věcných a racionálních důvodů, v 

souvislosti s vyřizováním věci a jestliže není místa k domněnce, že dotaz byl položen 

                                                 
132 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 3. 2011 sp. zn. 4 Nd 64/2011 
133 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 1999 sp. zn. 22 Cdo 227/99 
134 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2001 sp. zn. 22 Cdo 2944/2000 
135 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2001, sp. zn. 11 Nd 185/2001 
136 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2002, sp. zn. 22 Cdo 721/2002 
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s úmyslem dotázaného psychicky zranit, napadnout, ponížit jej nebo jinak 

poškodit.137 

Přes restriktivně vykládané výjimky dovodily vyšší soudy, že důvodem pro 

vyloučení soudce jsou např. tyto skutečnosti:  

- že se v určité etapě uplatňování nároku účastníka řízení (i před zahájením řízení) ve 

věci angažovala formou poskytnutí právní pomoci osoba blízká soudci;138 

- že u soudce, který se podílel na rozhodování ve věci, v níž mu podle tvrzení žaloby 

vznikla škoda nesprávným úředním postupem, jejíž náhrady se domáhá, jde o 

takový poměr k věci, který vyvolává pochybnosti o jeho nepodjatosti;139 

- dlouhodobý kolegiální vztah soudce k účastníku řízení, který působil dříve jako 

soudce na témže pracovišti.140 

Stejně tak byl v trestněprávním řízení judikován účel institutu vyloučení soudce 

jako výjimka z presumpce nestrannosti: „důvody vyloučení mohou být výsledkem jen 

osobního vztahu konkrétního soudce k určitým osobám na trestním řízení zúčastněným 

nebo k věci samotné. Má-li důvod k vyloučení spočívat ve vztahu k projednávané věci, 

ze všech rozhodujících okolností musí být jednoznačně patrné, že zde takový vztah 

skutečně existuje, ale samotný vnitřní pocit soudce v tomto směru nepostačuje. 

Důvodem podjatosti není jakýkoli vztah k projednávané věci, nýbrž musí jít o vztah 

takového charakteru, který objektivně i subjektivně brání soudci přistupovat k věci 

nezaujatě a rozhodovat nestranně a spravedlivě, čímž vyvolává oprávněné pochybnosti 

o jejich nepodjatosti.“141 Vyšší soudy nespatřily důvody k vyloučení soudce např. 

v těchto skutečnostech: 

- že se soudce seznámil s některými skutkovými a právními otázkami věci již předtím, 

než mu byla tato věc přidělena k projednání a rozhodnutí;142 

- že samosoudkyně podala trestní oznámení na obžalovaného z důvodu podezření, že 

                                                 
137 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Nao 10/2005 
138 Rozhodnuti Nejvyššího soudu ze dne 5. 3 1998 sp. zn. 2 Cdon 43/96 
139 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 1. 1994 sp. zn. Nco 170/93 
140 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1558/96 
141 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. 6 2000, sz. zn. 5 Tz 113/2000 
142 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 3. 1995, sp. zn. 8 To 74/95 
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spáchal trestný čin v jednací síni v průběhu hlavního líčení;143 

- že někteří soudci soudu, kteří nejsou totožní se soudci, kterým je věc přidělena, mají 

osobní vztahy k obviněnému;144 

- že soudce v minulosti zastupoval jako obhájce obviněného, který je nyní v jiné 

trestní věci poškozeným;145 

- že po skončení trestního řízení proti obviněnému podal soudce podnět k zahájení 

trestního stíhání pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku 

osoby svědka, který byl ve vztahu k obviněnému osobou blízkou;146 

- pokud o trestní věci obviněného rozhodoval soudce, který je osobou blízkou soudci 

rozhodujícího jinou věc tohoto obviněného v civilním řízení – pokud takový civilní 

soudce neprováděl konkrétní úkony v trestní věci dotyčného obviněného;147 

- že svědek či poškozený působil jako přísedící na bývalém působišti tohoto 

soudce;148 

- že existuje určitá antipatie mezi soudcem a obhájcem.149 

 

4.3.2. Projednávání nebo rozhodování v předchozím řízení 

 

Další skupinou důvodu pro vyloučení soudců v civilním procesu jsou skutečnosti 

založené na projednávání nebo rozhodování v předchozím řízení. I zde vypracovaly 

obecné soudy rozsáhlou judikaturu. Bylo tak např. judikováno, že je důvod podjatosti 

soudce dán např. v případě: 

- vstoupil-li do jednací síně, v níž probíhala porada senátu odvolacího soudu, 

soudce, který věc rozhodoval u soudu prvního stupně;150 

- že pojem "rozhodování" ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 o. s. ř. nelze ztotožňovat 

                                                 
143 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 9. 1997, sp. zn. 7 To 494/97 
144 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 1999 sp. zn. 5 Nd 42/99 
145 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 2001 sp. zn. 4 To 70/2001 
146 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 3 Tdo 1158/2010 
147 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2011 sp. zn. 6 Tdo 302/2011 
148 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2005 sp. zn. 3 Tdo 1025/2005 
149 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 3 Tdo 786/2010 
150 Rozhodnutí Vrchního soudu Praze ze dne 7. 7. 1993, sp. zn. 6 Cdo 74/92 
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jen s rozhodováním ve věci. Soudce podle tohoto ustanovení vyloučený je ten, který 

procesně působil v řízení u soudu nižšího stupně v takovém kvalitativním a 

kvantitativním rozsahu, kdy již získal o věci vědomost té povahy, jež vyvolává 

pochybnost o vnitřní nezávislosti soudních instancí, o legalitě aplikovaných 

poznatků a ve svých důsledcích i pochybnost o soudcově nestrannosti;151 

- že soudce odvolacího soudu, který v řízení u soudu prvního stupně ve významnějším 

rozsahu procesně působil (např. provedl podstatnou část dokazování), je vyloučen z 

projednávání a rozhodování věci, i když v řízení před soudem prvního stupně ve 

věci nerozhodoval.152 

V trestněprávní hladině je důvod podjatosti dán zejm.:  

- když v přípravném řízení soudce rozhodl o stížnosti podané proti usnesení, jímž byl 

obviněný vzat do vazby;153 

- jestliže v přípravném řízení rozhodl o nařízení odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu u spoluobviněných pachatele, jestliže zároveň neřešil 

soudce žádné otázky a nebyl konfrontován žádnými okolnostmi, které by jakkoli 

prejudikovaly jeho rozhodnutí o vině pachatele v hlavním líčení;154 

- že soudce již rozhodoval v trestní věci obviněného poté, co byla podána obžaloba, o 

prodloužení jeho vazby;155 

- jestliže je společně stíháno více osob, je soudce, který v přípravném řízení 

rozhodoval o vazbě některého z obviněných, po podání obžaloby vyloučen z 

vykonávání úkonů trestního řízení, jen, pokud jde o ty úkony, které se týkají osoby, 

o jejíž vazbě rozhodoval. Pokud by trestní stihání osob, kterých se důvod vyloučení 

netýká, bylo podle § 23 odst. 1 tr. řádu vyloučeno ze společného řízení, mohl by 

soudce ve vztahu k takovýmto osobám úkony trestního řízení bez dalšího 

vykonávat;156 

- když soudce, který bezdůvodně inicioval trestní stíhání znalce pro trestný čin křivé 

                                                 
151 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7 2000, sp. zn. 26 Cdo 74/99 
152 Rozhodnutí Vrchního soudu Praze ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 7 Cdo 69/92 
153 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 1998, sp. zn. 7 Tz 96/98 
154 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2006, sp. zn 7 Tdo 1182/2006 
155 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 7 Tvo 12/2001 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 7 Tz 77/2001 
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výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, zejména když soudce dalším 

postupem, vztahujícím se k potřebě opětovně provést důkaz tímto znaleckým 

posudkem, dal znovu najevo svůj negativní postoj k osobě znalce a k jeho posudku 

tím, že ani neprovedl důkaz tímto posudkem.157 

Naopak, se zachováním restriktivního výkladu výjimky presumpce nestrannosti, 

není důvod podjatosti dán např.: 

- při rozhodování o výkonu rozsudku cizozemského soudu není z vykonávání úkonů 

trestního řízení vyloučen soudce, který vzal odsouzeného do vazby;158 

- rozhodování soudce o návrhu na prodloužení vazby v přípravném řízení je po 

podání obžaloby důvodem jeho vyloučení;159 

- důvodem podjatosti senátu odvolacího soudu není jen okolnost, že k němu byl v 

rámci stáže přidělen soudce, který předtím, jako předseda senátu soudu prvního 

stupně, rozhodoval věc přidělenou tomuto senátu k řízení o odvolání. Podmínkou 

nepodjatosti senátu odvolacího soudu je však to, že se dotyčný soudce neúčastnil 

veřejného zasedání o takovém řádném opravném prostředku;160 

- že tento soudce již rozhodoval v trestní věci obviněného poté, co byla podána 

obžaloba o prodloužení jeho vazby;161 

- že soudce, který rozhodoval ve věci v prvním stupni a posléze za účelem projednání 

a rozhodnutí jiné věci, zasedá v senátu odvolacího soudu spolu se soudci, kteří 

projednávají a rozhodují jeho „prvostupňovou“ věc v odvolacím řízení, nezakládá 

důvodnost námitky podjatosti těchto členů senátu;162 

- že předseda senátu, který ve věci rozhodoval u soudu prvního stupně, způsobil 

podjatost soudců činných ve věci (samozřejmě za předpokladu, že v takto vymezené 

věci sám nerozhodoval) v rámci podaného odvolání jenom proto, že v době 

rozhodování o odvolání působil již jako soudce soudu odvolacího.163 
                                                 
157 Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 15 Tdo 

520/2009 
158 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 1994, sp. zn. 3 To 98/93 
159 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1993, sp. zn. Tzn 33/93 
160 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn 6 Tdo 328/2011 
161 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 7 Tvo 12/2001 
162 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2002, sp. zn. 5 Tdo 961/2002 
163 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 3 Tdo 994/2003 
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4.3.3. Jiné skutečnosti vyloučení soudců 

 

Existují i skutečnosti, které nelze metodologicky zařadit do výše uvedených skupin.  

Obecné soudy dovodily, že důvody k vyloučení konkrétního soudce jsou zejm. v těchto 

případech: 

- uveřejnění článku v denním tisku, ve kterém se soudce odvolacího soudu před 

rozhodnutím o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně vyjadřuje v tom 

smyslu, zda takový rozsudek je, či není, správný, a to bez ohledu na to, zda 

publikovaná citace odpovídá skutečnému vyjádření soudce, jak je učinil při 

rozhovoru s autorem článku;164 

- je-li podána obžaloba pro trestný čin útoku na veřejného činitele k soudu, kde 

působí soudce, který měl být tímto trestným činem poškozen;165 

- pouhý subjektivní pocit soudce, že je pro podjatost vyloučen z projednávání trestní 

věci;166 

- že se soudce neztotožňuje s právním názorem vysloveným soudem vyššího stupně;167 

- není jeho případné (procesní či jiné) pochybení v rámci vedení trestního procesu či 

nesprávný názor na právní řešení věci; 168 

- není skutečnost, že proti soudci bylo pro jeho procesní pochybení v trestním řízení 

zahájeno kárné řízení, jež skončilo upuštěním od uložení kárného opatření. 169 

Naopak, obecné soudy nespatřily důvod k vyloučení soudce v případech, kdy např.: 

- účastník řízení vede spor o ochranu osobnosti se soudem, u nějž soudce působí, ani 

okolnost, že předseda soudu shledal částečně důvodnou stížnost účastníka na 

průtahy v řízení;170 

- konzultuje-li soudce právní problém se správním orgánem, za předpokladu 

                                                 
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 1999, sp. zn. 7 Nd 310/99 
165 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 1993. sp. zn. 4 Tz 19/93 
166 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 16. 4. 1997, sp. zn. 31 To 

202/97 
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. 9 Tz 179/98 
168 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 6 Tdo 880/2010 
169 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 6 Tdo 880/2010 
170 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001 
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dodržení zákona a etických pravidel;171 

- členství v politické straně (včetně členství v KSČ) nelze samo o sobě považovat za 

důvod k vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci;172 

- k vyloučení soudce nemůže vést pouze subjektivní vyjádření soudce. Postoje, pocity 

a motivy soudce, s nimiž k rozhodování přistupuje, nejsou skutečnostmi, jimiž by 

bylo možno pochybnost o nepodjatosti odůvodnit. To jsou okolnosti případu, které 

by mohly přicházet v úvahu a působit na každého soudce, jemuž by byla věc 

přidělena; právě osobnost a postavení soudce musí být zárukou, že nepřipustí na 

sebe takovými vlivy působit.173 

 

Shrnutí 

 

Moderní společnost je založena na úctě k jedinci a zároveň s tím si vytvořila 

institut soudnictví, v jehož rámci by strany měly v zájmu zachování sociální soudržnosti 

řešit své spory prostřednictvím systému uplatňování práv. Úkolem soudnictví je tedy 

být nestranným arbitrem, což je bezpodmínečnou podmínkou pro akceptaci 

autoritativnosti tohoto orgánu, resp. pro funkčnost i smysl tohoto institutu v rámci 

společenské smlouvy. Pouze nezaujatý soudce je jedinou zárukou zachování zásady 

nemo iudex in causa sua. 

Evropská úmluva ukládá státům – členům Rady Evropy vytvořit takové právní 

podmínky, které každému zaručují právo na projednání jeho záležitosti spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který 

rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli 

trestního obvinění vznesenému proti němu. Ústavní řád ČR zaručuje každému právo na 

spravedlivý soudní proces vedený v souladu se zákonem před nezávislým a nestranným 

soudcem. Ústavní záruky zákonného spravedlivého řízení před nestranným soudcem se 

doplňují právními normami podústavního práva. Přitom právě požadavek nestrannosti 

soudců chrání důvěru, kterou by měly soudy v demokratické společnosti vzbuzovat, jak 

                                                 
171 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. Nao 208/2002 
172 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2011, sp. zn. 4Nd 469/2010 
173 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 11 Nc 12/97 
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u veřejnosti, tak u účastníků řízení. 

Nestrannost soudce je subjektivní kategorií, která vyjadřuje vnitřní psychický 

vztah soudce ke konkrétní věci, a to v širším smyslu. Zahrnuje nejen vztah k předmětu 

řízení, ale i k účastníkům řízení, případně jejich právním zástupcům. Nestrannost je tedy 

stav soudcovy duše a mysli, o kterém je schopen informovat výhradně soudce sám. 

Objektivně přezkoumat subjektivní vztah soudce k věci prakticky nelze. ESLP vytvořil 

doktrínu, podle níž je nestrannost nutno testovat zejména v rovině objektivní. Za 

objektivní však nelze považovat to, jak vnější pozorovatel či účastník řízení subjektivně 

vnímá postoj soudce, ale to, zda reálně existují okolnosti, které by mohly objektivně 

vést k pochybnostem o zaujatosti soudce. Přitom nesmíme zaměňovat příčinu a 

následek, nestrannost je pouhým předpokladem pro výkon funkce soudce, nikoli 

důsledek rozhodovací činnosti soudců.   

Věc nestranně posoudit znamená vzít v úvahu všechny informace o případu. 

Nestranné rozhodování soudů je nepostradatelným předpokladem spravedlivého 

rozhodování. Je v zájmu zachování životaschopnosti společnosti, aby právo na 

spravedlivé řízení, jehož součástí je právo na nestranného soudce, bylo poskytováno 

bezpodmínečně všem členům společnosti. V opačném případě půjde o porušení 

společenské smlouvy. Nedodržení společenské smlouvy společností vyvolává negativní 

důsledky – sociální nestabilitu a morální úpadek, a ty v konečném důsledku vedou k  

rozpadu. 

Společnost je v trvalém a nezastavitelném vývoji. Množství každodenních změn 

ve společnosti, ve svém důsledku klade čím dál větší nároky na etiku a morálku členů. 

Jen společnost s vyzrálou a zdravou morálkou je schopna reflexe a zachování 

životaschopnosti. Obávám se, že stávající systém ustavování soudců v České republice 

neodráží skutečnost, že společnost není statická. Právě zde je nutno zdůraznit, že při 

výběru soudců musí být apel na vysoké morální hodnoty a etické postoje 

bezpodmínečnou podmínkou, protože „nestrannost a nezaujatost soudce je jedním z 

hlavních předpokladů spravedlivého rozhodování a jednou z hlavních premis důvěry 

občanů a jiných subjektů práva v právo a demokratický právní stát“174 

                                                 
174 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2007 sp. zn. I. ÚS 722/05 
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Resumé 

 

Modern society is based on respect for the individual and at the same time it has 

created the institute of justice under which parties, in the interest of maintaining social 

cohesion, should resolve their disputes using the system of applying rights. The task of 

the judiciary is therefore to be an impartial arbiter, which is an absolute criterion for the 

acceptance of authoritativeness of this body, or more precisely the functionality and 

signification of this institute within the social contract. Only an unbiased judge can be 

the only guarantee for the nemo iudex in causa sua principles to be observed. 

The European Convention imposes on the states – members of the Council of 

Europe such legal conditions which guarantee every country the right for their affairs to 

be discussed fairly, in public and in a reasonable time limit by an independent and 

impartial court established by law which will decide about their civil rights and 

obligations or of any criminal charges raised against them. The Constitutional Order of 

the Czech Republic guarantees everybody the right to a fair trial conducted in 

accordance with the law before an impartial judge. Constitutional guarantees of fair 

legal proceedings before an impartial judge are supplemented with legal rules of the sub 

constitutional law. Yet, it is the requirement of impartiality of judges which protects the 

trust that the courts should inspire in a democratic society, in both the public and the 

parties on trial.  

Impartiality of a judge is a subjective category which, in a broader sense, 

expresses the inner psychological relationship of a judge to a particular matter. It 

includes a relationship to not only the matter of a proceeding, but also to the parties or 

their legal representatives. Impartiality is therefore a state of judge’s mind and soul of 

which only the judge is able to inform. In effect, it is impossible to examine the judge’s 

subjective relationship to the matter. ESLP has developed a doctrine which tests the 

impartiality, especially in terms of objectiveness. However, it is not possible to consider 

an outside observer’s (or a party involved in a trial) perspective of the judge as 

objective; it is necessary to consider whether there are real circumstances that could 

objectively lead to doubts about the judge’s partiality. At the same time we must not 

confuse cause and effect; impartiality is merely a prerequisite for the discharge of an 

office of a judge, not the result of decision-making of judges.  
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Judging a matter impartially is to take into account any information about a case. 

Impartial judicial decision-making is a prerequisite for a fair decision. It is in the 

interest of maintaining the viability of the society that the right to a fair trial, including 

the right to an impartial judge, was granted to all members of society unconditionally. 

Otherwise the social contract will be breached. Failure of the society to observe the 

social contract gives rise to negative consequences – social instability and moral 

decline, and they ultimately lead to a breakdown.  

Society is constantly and unstoppably developing. As a result, the amount of 

daily changes in society puts increasing demands on ethics and morality of its members. 

Only society with mature and healthy morality is capable of reflection and maintaining 

viability. I am afraid that the current system of establishing judges in the Czech 

Republic does not reflect the reality and the society is not static. When selecting judges, 

it is necessary to stress that effective appeal must be applied to high moral values and 

ethical attitudes as the impartiality of judges is one of the main premises of public 

confidence in law and democratic rule of law.  
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