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 Zkoumání soudní moci jako takové, tj. ne primárně v rámci analýzy hmotně a 

procesně právních předpisů nebo judikatury, se po vzoru zahraničních, zejména amerických 

přístupů, začíná pomalu dostávat do pozornosti české právní vědy. Má převážně podobu různě 

detailně rozpracovaných variant tzv. postojového modelu (attitudinal model), které hledají 

vztah mezi osobností, resp. určitým přesvědčením soudce, a výsledky jeho rozhodování. 

Autorka diplomové práce se na tytéž předměty zkoumání podívala prizmatem soudcovské 

etiky – tj. jak by měli být soudci jako osobnosti vybíráni a s jakými standardy by následně 

měli srovnávat své chování (nikoliv rozhodování, které je primárně určeno výše zmíněnými 

hmotně a procesně právními úpravami). Diplomantka se rovněž zamýšlí nad úpravou kárného 

trestání soudců. 

 Práce je tematicky strukturovaná do pěti kapitol (vysvětlení vybraných pojmů, 

profesní etika, etická pravidla chování soudců v ČR, důsledky porušení etických pravidel 

soudci, srovnání s advokátskou etikou) a v přílohách obsahuje starší a aktuální verzi Etických 

zásad chování soudců v ČR schválených Shromážděním zástupců sekcí Soudcovské unie ČR. 

Autorka v práci vhodně kombinuje českou literaturu a právní a stavovské předpisy, na 

několika místech odkazuje rovněž na soudní, případně kárná rozhodnutí. Z obsahového 

hlediska je přesto nutné vytknout především absenci jakékoliv zahraniční literatury, která by 

umožnila podrobnější srovnání s jinými, zejména evropskými, státy (autorka pouze několikrát 

odkazuje na jedinečnou nizozemskou praxi a stručné komparativní závěry přebírá ze dvou 

českých zdrojů). Přitom k tématu lze najít rozsáhlé studie – srov. např. publikaci European 

Judicial systems z roku 2014 dostupnou elektronicky přes fakultní knihovnu. Na str. 62 

autorka uvádí: „…u advokátů je úprava etických norem ponechána vyhlášce.“ Usnesení 

předsednictva ČAK 1/1997 Věstníku, v platném znění, je stavovským předpisem, na který 

odkazuje § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. 

 Po formální stránce je práce téměř prostá zjevných gramatických chyb. Nelze však 

přehlédnout sporný způsob citací právních předpisů (poznámky pod čarou 20-25 a další) a 



rozhodnutí Ústavního soudu (poznámka 83 a 108). Autorka patrně aplikuje normu ČSN ISO 

690, avšak edice Úplných znění ani webová stránka kraken.slv.cz nemohou být pro právníka 

brány jako formální prameny práva ani oficiální sbírky soudních rozhodnutí. Ač dodržování 

částí této technické normy, které se vztahují k citací pramenů práva a soudních rozhodnutí, 

není v právním textu nutné (srov. jakýkoliv odborný text vydávaný v recenzovaných 

odborných časopisech anebo významných právnických nakladatelstvích), chce-li autorka 

přesto dodržet uvedenou normu ISO, je vhodné odkázat na Sbírku zákonů vydávanou 

Ministerstvem vnitra a případně systém NALUS Ústavního soudu. V celé práci je chybně 

citován název knihy „Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové 

perspektivě“ (srov. pozn. č. 72 a další, včetně seznamu literatury). 

 K ústní obhajobě navrhuji otázky: 

1.) Jakou právní povahu mají Etické zásady chování soudců vydané Soudcovskou Unií a 

Etický kodex vydaný Českou advokátní komorou? 

2.) Dle § 84 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, platí, že 

nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, použijí se na pracovní 

vztah soudce přiměřeně ustanovení zákoníku práce a jiných pracovněprávních 

předpisů. Mohlo by v souladu s platným právním řádem etický kodex soudců vydat 

Ministerstvo spravedlnosti nebo dokonce vláda? Pokud ano, v jaké podobě (pracovní 

řád, instrukce, …)? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 

 

V Praze dne 15. ledna 2016  

                                                          

……………………………….… 

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 


