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Úvod 

 Tématem mé diplomové práce je soudcovská profesní etika. Soudcovská 

profese byla ve středu mého zájmu již od střední školy a vlastně byla motivací 

přihlásit se na právnickou fakultu. Soudci pro mne vždy představovali úctyhodné, 

moudré, morálně založené lidi, kteří vždy poznají, kdo mluví pravdu a kdo ne. 

Obecně se jejich postavení ve společnosti těší vysoké prestiži. Téma profesní etiky 

soudců mi přijde velmi zajímavé, ale rozhodně ne jednoduché.  

 Když jsem se začala poohlížet po materiálech a zdrojích k danému tématu, zda 

vůbec je možné jich shromáždit dostatek pro napsání diplomové práce, zjistila jsem 

zajímavou věc. V oblasti profesní etiky soudců neexistuje žádná ucelená publikace, 

která by se tímto tématem zabývala. Existují publikace, které se zabývají etikou 

obecně, v rámci filosofie. Existuje publikace, která soudcovskou profesní etiku 

zmiňuje jakoby mimochodem, existuje dokonce ucelená publikace věnující se 

etickým zásadám advokátů, ale ohledně soudcovské profesní etiky nic. Na toto téma 

bylo publikováno značné množství odborných článků a otázky a problémy v nich 

nastíněné, jsou stále aktuální, včetně neustálého hledání odpovědí. Základním 

zdrojem informací tedy byly početné odborné články, odborné publikace obecnějšího 

rázu a v neposlední řadě také rozhodnutí soudů, především Ústavního soudu 

a kárného senátu Nejvyššího správního soudu. Důležitým zdrojem také byly právní 

předpisy různých úrovní, obsahující etická pravidla. 

 Hlavním cílem mé diplomové práce je pokusit se zpracovat co nejucelenější 

práci v oblasti soudcovské profesní etiky, jak je to v rozsahu diplomové práce 

možné. Dalším cílem je přiblížit soudcovskou etiku jako celek, zjistit, co se ukrývá 

pod jednotlivými aspekty soudcovské profesní etiky, a podívat se na ni z více úhlů, 

například porovnat s etikou advokátskou. Pokusím se odpovědět na otázky spojené 

se soudcovskou profesní etikou, jako například „Kde se berou etické normy soudců? 

Co je jejich obsahem? Co se stane, když soudce normu poruší? Má soudcovská 

a advokátská profesní etika něco společného?“ 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. Účelem první kapitoly je seznámit 

s tématem etiky obecně. Ve druhé kapitole navazuje představení profesní etiky jako 

takové, včetně profesních etických kodexů. Třetí kapitola je věnována problematice 

profesní etiky soudců a tomu, kde jsou obsažena profesně-etická pravidla 

soudcovského stavu a jaký je jejich obsah. V rámci této kapitoly je diskutována také 
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osobnost soudce a to, jaký by soudce měl být, jelikož osobnost soudce má vliv na to, 

jakým způsobem bude přistupovat k etickým normám. V následující, čtvrté, kapitole 

přiblížím, jaké mohou být důsledky porušení etických pravidel, obsažených 

v různých předpisech, pozornost bude věnována především kárnému řízení 

a rozhodovací praxi kárného senátu Nejvyššího správního soudu. V poslední, páté 

kapitole, je nahlíženo na soudcovskou etiku skrze etiku advokátskou. Rovněž jsem se 

pokusila o porovnání úpravy etiky soudcovské s etikou advokátskou.  

 Svou prací bych především ráda přispěla k diskuzi na téma profesní etiky 

soudců, jelikož mám za to, že toto téma, ač je stále velmi aktuální a důležité, je 

odbornou veřejností jaksi opomíjeno, obcházeno po špičkách. Necítím se o nic 

povolanější hovořit o tomto tématu, než kdokoli jiný, nicméně cítím důležitost 

a nutnost opakovaně tuto diskuzi otevírat, jelikož téma profesní etiky a dodržování 

etických pravidel je bylo a bude aktuálním.  
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1 Vysvětlení vybraných pojmů 

Před tím, než se dostanu k samotnému jádru věci, považuji za vhodné uvést 

základní definice pojmů, které se vztahují k tématu diplomové práce. Jedná se 

o klíčové pojmy z oblasti, kterou se diplomová práce zabývá a čtenáři tuto oblast 

přiblíží a pomůže lépe pochopit. 

1.1 Etika, morálka a právo 

Všechny tyto pojmy spolu vzájemně souvisí a nemohou existovat jeden bez 

druhého. Ve společnosti se postupně utvářely už od pravěku, v různých dobách se 

měnil jejich význam, a pozornost, jaká jim byla věnována. Na následujících řádcích 

jsou uvedeny definice, které jsem zvolila jako výchozí pro tuto práci. 

1.1.1 Etika a morálka 

Pojem etika má svůj původ v latinském slově „ethica“, odvozeného od 

řeckého éthos, překládaného jako zvyk, mrav, obyčej. Pojem morálka vzniklo taktéž 

latinského „mos“, označujícího taktéž mrav, někdy také zvyk. 

V literatuře je možné najít velké množství definicí, které jsou si v mnohém 

podobné a zároveň se vzájemně liší. Poskytnout vyčerpávající definici pojmu etika 

a popsat její vztah k morálce by mohlo být námětem samostatné diplomové práce, 

proto jsem pro účely této práce vybrala definici etiky, kterou uvádí H. Janotová ve 

své knize Profesní etika.
1
 Podle ní lze pojmy etika a morálka v určitém smyslu 

označit za synonyma, ale pokud by je člověk chtěl rozlišit, pak nabízí toto odlišení: 

jako morálka je označován určitý společenský jev, popisující chování lidí z pohledu 

dobra a zla a normami chování vymezených tímto pohledem. Zjednodušeně tak za 

morálku můžeme označit způsob, jakým se lidé chovají v reálném životě sami 

k sobě, ve vztahu k ostatním a ke všemu, co je obklopuje.  

Na zavedení pojmu etika do teorie má podíl zejména dílo antického filosofa 

Aristotela, Etika Níkomachova
2
, jako označení pro teoretickou disciplínu zkoumající 

lidské chování z pozice dobra a zla. Dnes tímto pojmem můžeme označit teorii, vědu 

                                                 
1
 JANOTOVÁ, Helena. Profesní etika. Vyd. 1. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 13, ISBN 80-

86861-42-2. 
2
 JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003,  s.21 ISBN 80-7254-

329-6.  
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o morálce, o tom, jak by se lidé měli chovat ve všech aspektech života, jak v životě 

soukromém, tak na poli života pracovního a veřejného. 

Významným rozdílem mezi morálkou a etikou se jeví také fakt, že morálka má 

„…vždy konkrétního nositele…“
3
, tedy osobu, která se na základě své svobodné 

volby rozhoduje pro některý druh chování. Etika, naproti tomu, za nikoho 

nerozhoduje, pouze pomáhá vybrat si druh chování a poskytuje návody, jak se 

zachovat v různých situacích, které mohou být pro člověka problematické.  

Vzájemný vztah etiky a morálky by se dal popsat jako poměr podobný tomu, 

který můžeme nalézt mezi například politologií a politikou, tedy že morálka je 

předmětem zkoumání etiky, jako teoretické vědy. V běžné řeči se ale pojmy etika 

a morálka často používají jako synonyma, a pokud naším cílem není zrovna 

definovat tyto pojmy a odlišit je od sebe, pak se tento přístup zdá být v pořádku. 

1.1.2  Vztah morálky a práva 

Vedle morálky a etiky se postupem času vyvinulo právo, které by mělo etice 

a jejím nejdůležitějším pravidlům poskytovat oporu, ochranu a případnou 

vymahatelnost, rozhodně by s ní nemělo být v rozporu. Právo lze chápat jako systém 

závazných pravidel chování, který je v určité formě přijímaný v dané společnosti 

a dodržování těchto pravidel je vynutitelné státní mocí. 

 Ve vztahu k morálce doktrína uvádí, že „právo je minimem morálky“.
4
 

Morálka vývojově právu předchází, právo z ní vyvěrá a lze jej považovat za její 

podmnožinu. Oba tyto normativní systémy ve společnosti plní analogické funkce 

a ani jejich cíle se významně neliší, hlavním cílem obou systémů je zejména posílení 

stability společnosti.
5
  

Právní pravidla, která mají svůj původ v morálce, byla společností považována 

za tak zásadní, že pocítila potřebu jejich dodržování podřídit regulaci ze strany 

autority státu. Je ale jasné, že právo nikdy nemůže být schopno obsáhnout celou šíři 

životních situací, a proto ve společnosti stále platí některá nepsaná pravidla morálky, 

která sice nejsou veřejnými institucemi vymahatelná, zato ale podléhají korektivům 

ze strany veřejného mínění, doplňují pravidla právní, a tím působí na chování 

                                                 
3
 JANOTOVÁ, Helena. Profesní etika. Vyd. 1. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 13, ISBN 80-

86861-42-2.  
4
 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 30 a násl., ISBN 80-717-9028-1.  

5
 SEMRÁDOVÁ, Ilona. Úvod do etiky.  Vyd.1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 9, ISBN 80-

704-1758-7.  
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jednotlivce. Mnohdy společenské odsouzení může pro jednotlivce představovat horší 

trest než sankce právní. Kromě těchto pravidel, majících původ v morálce, a pravidel 

čistě morálních ovšem lze nalézt i právní pravidla, která s morálkou nemají pranic 

společného, jako příklad je možné uvést nutnost přecházení vozovky po přechodu.  

Z tohoto lze vyvodit následující tvrzení: morálka usměrňuje širší oblast vztahů 

ve společnosti nežli právo, zároveň i právo upravuje společenské poměry, na které se 

morálka nevztahuje, a v poslední řadě, že existuje množina společenských vztahů 

regulovaných jak morálkou, tak právem. U posledního ze jmenovaných tvrzení je 

velmi důležité v každé situaci rozlišit, zda právo a morálka působí v souladu
6
 nebo 

v konfliktu. V tuto chvíli do vztahu morálky a práva vstupuje etika, která by lidem 

měla nabízet návody a řešení právě v oblasti, kde právo a morálka stojí proti sobě. 

2 Profesní etika 

2.1 Profesní etika 

Pojmy etika a morálka se nevztahují pouze k soukromému životu jednotlivce, 

ale setkává se s nimi v průběhu svého života ve všech sférách, a to i při výkonu jeho 

povolání, profese.   

Výraz „profese“ se odvozuje od latinského „professio“, které znamená živnost, 

zaměstnání, které je složeninou slov „pro“ (před) a „fateri“ (prohlašovat), které nám 

původní význam přibližuje jako „veřejné přihlášení se k povolání“.
7
 

  Již od středověku lidé měli potřebu formulovat nejdůležitější etická pravidla 

různých oborů a těmito se přísně řídit, např. řemeslné cechy, lékařská etika, a jejich 

překročení či nedodržení bylo spojováno s přísnými postihy (např. vyloučením 

z cechu). V moderní době sice došlo k jistému opomínání etických pravidel, když 

jediným účelem práce dělníka ve strojové velkovýrobě byl zisk, ale v současnosti se 

etické kodexy zase dostávají do popředí, jako doplnění zákona, který lze označit jako 

jakési minimum etiky. Otázky profesní etiky se dostávají do popředí až ve chvíli, kdy 

dojde k jejímu porušení, v tu chvíli nastává potřeba tento případ regulovat, vymezit 

hranici, co je ještě v pořádku a co už není.  

                                                 
6
 Například oba systémy odsuzují vraždu jako špatnou, obecně se jedná o otázky týkající života, 

zdraví, ochrany osobnosti… 
7
 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2001. s. 503. ISBN 80-8597-

85-3.  
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„Profesní etikou se rozumí jedna ze součástí aplikované etiky, která reflektuje 

etické aspekty pohledů a problémů vznikajících v rámci určitých povolání. Profesní 

etika se věnuje etickým normám a hodnotám a taktéž povinnosti jejich dodržování 

v konkrétní profesi. To znamená, že profesní etiky spadají do skupin deontologických 

etik.“
8
  

Profesní etika je tedy etikou aplikovanou, která se věnuje etickým normám 

a hodnotám a zároveň povinnosti jejich dodržování v konkrétních profesích, 

obsahuje kromě obecných mravních norem také specifické zásady a pravidla pro 

jednotlivá povolání ve snaze formovat žádoucí jednání v dané profesi, čímž se 

odlišuje od etiky obecné a jejího filosofického rozměru. Profesní etika v sobě 

zahrnuje profesní deontologii, tedy nauku o mravních povinnostech, která bývá 

formulována jako výčet mravních norem a povinností, tvoří obsah tzv. profesního 

etického kodexu.
9,10

  

Kromě deontologie je v ní zahrnuta i profesní axiologie – nauka o hodnotách 

oboru, měla by představovat vnitřní přesvědčení jednotlivého vykonavatele profese 

a prostřednictvím svědomí ho zavazovat k plnění povinností.
11

  

Nikde ale není psáno, že by etika profesní s etikou obecnou vůbec nesouvisela. 

Profesní etika vychází z etiky obecné, některé její zásady vyzdvihuje a zpřesňuje, 

jiné staví do pozadí, ve vztahu ke konkrétním situacím a konkrétním cílům a poslání 

dané profese, ve snaze zajistit řádné chování adresátů a výkon profese, o jejíž 

profesní etiku se jedná.  

Celospolečenský význam profesní etiky tkví v tom, že zabezpečuje 

zodpovědnost profesních skupin a to, že členové skupiny nebudou stavět svoje zájmy 

nad zájmy profesní skupiny, jejíž jsou součástí. Neumí najít odpovědi na všechny 

otázky a nemá řešení všech problémů, ale vždy se snaží zformulovat základní zásady 

                                                 
8
JANOTOVÁ, Helena. Profesní etika. Vyd. 1. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 17. ISBN 80-

86861-42-2.  
9
 HERZOGOVÁ, Zuzana: Základy filozofie a profesní etiky. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

1998. s. 106-107. ISBN 80-85981-82-3.  
10

 Bude vysvětleno v následující podkapitole. 
11

 HERZOGOVÁ, Zuzana: Základy filozofie a profesní etiky. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

1998. s. 106-107. ISBN 80-85981-82-3. 
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a hodnoty profesní činnosti včetně nastíněné skutečností, které by mohly k porušení 

profesní etiky vést.
12

 

2.2 Etický kodex 

Prostředek regulace etického chování v profesní rovině představují etické 

kodexy, právě zde se projevuje deontologická profesní etika
13

. Etické kodexy 

představují souhrn základních etických pravidel a norem, jejichž respektování 

zabezpečuje minimum etiky v chování subjektů a zároveň jim pomáhá 

s uvědoměním si svého poslání, postavení a povinností, které je třeba dodržovat. 

V současnosti se tyto vyskytují především v psané podobě, zejména proto, aby 

v budoucnu nedošlo ke zpochybnění či obcházení stanovených norem nebo k jejich 

odlišnému subjektivnímu výkladu. 

Cílem profesního kodexu je přimět člena profesního stavu k jednání podle 

určitých norem, k jednání které je stavem považováno za zodpovědné provádění této 

profese. Zdůrazňovány jsou především odbornost a kvalita výkonu profese, nechybí 

další hodnoty jako poctivost, zdvořilost, sebeovládání, zodpovědnost vůči ostatním 

lidem, dodržování zákonů nebo plnění povinností vůči státu.
14

  

Každý etický kodex by měl obsáhnout vysvětlení hodnotového systému 

žádoucího pro daný stav a také vysvětlení norem morálky a mechanismů regulujících 

uskutečňování těchto hodnot.
15

 

Úkolem etických kodexů není pouze působení uvnitř profesního stavu, ale jsou 

také nástrojem umožňujícím veřejnosti nahlédnout do profesního stavu, přiblížit 

hodnoty, které stav vyznává a tím také napomoci kontrole dodržování etických 

norem. Zveřejnit etický kodex je velice důležité, bez něho by veřejnost nebyla 

schopna posoudit chování příslušníků stavu, a toto jednání buď podporovat, nebo 

odsoudit v případě, když by shledala, že je v rozporu s kodexem. Možnost veřejnosti 

přesvědčit se o tom, zda se stav podle svých etických pravidel chová, také přidává na 

prestiži, navozuje dojem, že se stav nemá co skrývat, ukazuje na transparentnost 

                                                 
12

 SEMRÁDOVÁ, Ilona. Úvod do etiky.  Vyd.1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 9, ISBN 80-

704-1758-7. 
13

 Vysvětleno v předchozí podkapitole. 
14

 JANOTOVÁ, Helena. Profesní etika. Vyd. 1. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 18-20. ISBN 

80-86861-42-2.  
15

 HERZOGOVÁ, Zuzana: Základy filozofie a profesní etiky. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

1998. s. 106-108. ISBN 80-85981-82-3. 
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fungování daného stavu a otevřenost kontrole veřejnosti, a tím i přiblížení ostatním, 

celé společnosti. 

Etické kodexy samozřejmě nevytvářejí všechny profesní stavy, i když je 

možné si samozřejmě představit i profesní kodex zedníků nebo zahradníků, kteří sice 

svou prací významně přispívají chodu společnosti a zajisté se řídí nějakými 

zásadami, ale v jejich případě k vytváření ucelených etických kodexů nedochází, 

když právě v minulosti byly cechy spolky řemeslníků. Profesní etické kodexy 

sestavují příslušníci těch povolání, která určitým způsobem ovlivňují životy ostatních 

lidí. V dnešní době se objevují také etické kodexy kromě jiného například u 

novinářů, sociálních pracovníků nebo učitelů. Mezi stavy tradičně formulující etické 

kodexy však patří především tradiční povolání, jako lékaři, knězi či právníci.
16

  

Pod pojmem právník, který je společností často ztotožňován s pojmem 

advokát, se skrývá více právnických profesí, za příklady můžeme uvést podnikové 

právníky, právníky pracující ve veřejné správě, ale také soudce, notáře nebo státní 

zástupce. V další kapitole se již budu věnovat profesní etice soudcovského stavu.  

  

                                                 
16

 SEMRÁDOVÁ, Ilona. Úvod do etiky.  Vyd.1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 9, ISBN 80-

704-1758-7.  
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3 Etická pravidla chování soudců v ČR 

Při rešerších ohledně literatury na téma profesní etiky soudců jsem dospěla 

k názoru, že toto téma je odbornou veřejností opomíjeno. Mám za to, že se tak děje 

do jisté míry záměrně, z obavy rozpoutání bouřlivé diskuze a negativních reakcí. 

Nebo proto, že se nikdo necítí být povolán o tomto tématu psát. Tato nejistota může 

pramenit i z nedostatku pozornosti, jaká je profesní etice právníků věnována na 

českých právnických fakultách. JUDr. Martin Kopa
17

 vyjadřuje názor, že by profesní 

etika měla být součástí předmětů povinného základu pro všechny absolventy 

právnických fakult, tak jako je to běžné na zahraničních fakultách
18

. Stejný názor 

sdílí i Kateřina Šimáčková, která zároveň vyjadřuje svou obavu, aby ve výuce 

profesní etiky „…nešlo jen o všeobecné řeči o notorietách… Pak by se z toho stala 

jenom čárka pro čárku a možná by to věci spíše uškodilo.“
 19 

Svou prací bych ráda 

alespoň přispěla k diskuzi na téma profesní etiky soudců.  

3.1 Právní postavení soudce v právním řádu České republiky 

Dříve, než se dostanu k samotnému tématu soudcovské profesní etiky, mi 

přijde vhodné představit osobnost soudce, seznámit čtenáře s tím, kdo a jak se vůbec 

soudcem může stát a jakým člověkem by uchazeč měl být, ještě než se vůbec 

soudcem stane, protože samotná osobnost soudce hraje velkou roli v tom, jak nahlíží 

na etická pravidla a jak je dodržuje. Celá tato práce směřuje k objasnění pravidel 

a hodnot etiky, které řídí a formují chování a osobnost soudce. Při tom ale nesmějí 

být opomenuty také právní předpisy, které definují postavení soudců v právním řádu, 

a v některých případech také ztělesňují závazné vyjádření těch tolik důležitých 

etických hodnot.  

                                                 
17

 K tématu profesní etiky v české právní praxi a její výuky se věnuje v článku: KOPA, Martin. 

Profesní etika v české advokátní praxi a právním vzdělávání aneb měla by profesní etika být povinnou 

součástí právnických studií?. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: [online]: [cit 2015-10-09]. 

Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 20013, č. 1. Dostupný 

z WWW: http://www.academia.edu/7211940/Profesní_etika_v_české_právní_praxi_a_právním_vzděl

ávání_aneb_měla_by_profesní_etika_být_povinnou_součástí_právnických_studií 
18

 Tamtéž. Autor zmiňuje především americké fakulty. Zároveň se v článku vypořádává s námitkou, 

že v common law, kde je právě výuka profesní etiky tak běžná, se setkáváme s jiným systémem než 

v našem kontinentálním právu. Podle autora je ale problematika profesní etiky všudypřítomná, stejné 

konflikty morálních hodnot musejí řešit právníci jak vykonávající svou profesi v zemích common law, 

i na kontinentu. 
19

 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Profesní etika soudců – co si pod tím představit a jak toto téma vůbec 

uchopit?. [online]: [cit 2015-10-09]. Jiné právo, 13.června 2011. Dostupné z WWW: 

http://jinepravo.blogspot.cz/2011/06/profesni-etika-soudcu-co-si-pod-tim.html.  

http://www.academia.edu/7211940/Profesní_etika_v_české_právní_praxi_a_právním_vzdělávání_aneb_měla_by_profesní_etika_být_povinnou_součástí_právnických_studií
http://www.academia.edu/7211940/Profesní_etika_v_české_právní_praxi_a_právním_vzdělávání_aneb_měla_by_profesní_etika_být_povinnou_součástí_právnických_studií
http://jinepravo.blogspot.cz/2011/06/profesni-etika-soudcu-co-si-pod-tim.html
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Význam postavení soudce v právním řádu a svým způsobem i ve společnosti je 

zakotven už v předpisech, které mají v České republice nejvyšší právní sílu, a to 

v Ústavě České republiky
20

 a Listině základních práv a svobod
21

. Každý z těchto 

předpisů upravuje postavení soudce v jiné rovině. Zatímco Ústava v čl. 81-96 

upravuje přímo postavení soudců a zakotvuje základní záruky nestrannosti 

a nezávislosti, spolu se stanovením základních pravidel pro výkon soudnictví, 

v Listině jsou upravena práva potenciálních účastníků ve vztahu k soudům a 

soudcům, v čl. 36-40. Druhá z nastíněných rovin je upravena i na poli 

mezinárodním.
22

 

Pravidla a zásady zakotvené na mezinárodní a ústavní úrovni jsou doplňovány 

a konkretizovány především prostřednictvím zákonů. V oblasti soudnictví bych jako 

nejvýznamnější zákonný předpis jmenovala zákon o soudech a soudcích
23

 upravující 

kromě soustavy a organizace soudnictví, postavení soudců, také práva a povinnosti 

soudců, které vyvěrají z etických pravidel. V neposlední řadě upravuje také základy 

kárné odpovědnosti soudců. Po stránce procesní je kárná odpovědnost upravena 

zákonem o řízení ve věcech soudců
24

, jenž je druhým významným předpisem 

týkajícím se soudců. Předpisů týkajících se soudců, je jistě mnoho, pro účely této 

práce však výčet uzavřeme na tomto místě. Úpravou kárného řízení podle zákona o 

řízení ve věcech soudců se budu zabývat až v následující kapitole.  

 

 

 

 

                                                 
20

Ústava ČR; Listina základních práv a svobod (a související předpisy): redakční uzávěrka 9. 2. 2015. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ostrava: Sagit, 

2015, 256 s. ÚZ č. 1075. Vychází nepravidelně. Dále jen „Ústava“. 
21

 Ústava ČR; Listina základních práv a svobod (a související předpisy): redakční uzávěrka 9. 2. 2015. 

Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku ČR, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Ostrava: Sagit, 2015, 256 

s. ÚZ č. 1075. Vychází nepravidelně. Dále jen „Listina“ 
22

 Např. Mezinárodní pakt o politických a hospodářských právech, Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod. 
23

 Advokáti; Soudy a soudci; Notáři; Znalci a tlumočníci: redakční uzávěrka 16. 3. 2015. Zákon č. 

6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů. Ostrava: Sagit, 2015, 256 s. ÚZ č. 1082. Vychází nepravidelně. Dále jen „zákon o soudech a 

soudcích“ 
24

 Advokáti; Soudy a soudci; Notáři; Znalci a tlumočníci: redakční uzávěrka 16. 3. 2015. Zákon 

č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Ostrava: Sagit, 

2015, 256 s. ÚZ č. 1082. Vychází nepravidelně. Dále jen „zákon o řízení ve věcech soudců“. 
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3.1.1 Výběrové řízení a přípravná služba 

Ještě dříve, než se uchazeč může stát soudcem, musí projít výběrovým řízením 

na pozici justičního čekatele
25

, probíhajícím v několika fázích. Výběrové řízení 

vyhlašuje předseda příslušného krajského soudu a pro uchazeče začíná podáním 

přihlášky a potřebných dokumentů, ze kterých se zkoumá splnění formálních 

náležitostí uchazečem. Následně uchazeč skládá písemný test, prověřující jeho 

předpoklady pro přijetí do přípravné služby a odborné znalosti z jednotlivých oblastí 

práva a také jeho všeobecné znalosti a přehled. Další fází výběrového řízení na 

pozici justičního čekatele je přijímací pohovor. Při pohovoru zkoumá komise složená 

ze soudců a zástupců Justiční akademie celkové předpoklady uchazeče pro výkon 

funkce soudce a mimo jiné se zde také jedná o případném místě výkonu přípravné 

služby u okresního soudu. V následující fázi prověřující vhodnost uchazeče se musí 

podrobit psychologicko-diagnostickému vyšetření na odborném pracovišti, které 

zkoumá vlastnosti a osobnostní předpoklady uchazeče, například zda je dostatečně 

vyzrálý, jaká je jeho schopnost empatie či schopnost plánování činnosti. Výsledkem 

vyšetření je buď doporučení, doporučení s výhradou nebo nedoporučení. Poslední 

fází výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího kandidáta předsedou krajského 

soudu. Neúspěch v jakékoli fázi řízení znamená pro uchazeče okamžité vyřazení. 

Nejúspěšnější uchazeč je vybrán k výkonu přípravné služby, jejíž délka je 

stanovena na 36 měsíců a její průběh se řídí plánem přípravné služby. V průběhu 

přípravné služby je uchazeč postupně přidělován ke zkušeným soudcům na různých 

úsecích soudu a měl by se také seznámit s administrativním aparátem soudu a jeho 

rolí, od podatelny, přes účtárnu, ředitele správy soudu a soudní kanceláře, až po role 

soudního tajemníka a vymáhajících úředníků. Účelem přípravné služby je 

prohloubení odborných znalostí čekatele o právu, rozvíjení jeho schopnosti aplikovat 

předpisy na konkrétní případ, získání znalostí o jednotlivých agendách vedených 

soudy, osvojení si procesních návyků a postupů nezbytných pro výkon funkce 

                                                 
25

 Upraveno ve Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné 

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

právních čekatelů. Dostupné v: Advokáti; Soudy a soudci; Notáři; Znalci a tlumočníci: redakční 

uzávěrka 16. 3. 2015. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání 

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

zkoušce právních čekatelů. Ostrava: Sagit, 2015, 256 s. ÚZ č. 1082. Vychází nepravidelně. 
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soudce a vyhláška také zmiňuje seznámení se s etickými principy vztahujícími se 

k výkonu funkce.
26

 

Po vykonání přípravné služby uchazeč skládá odbornou justiční zkoušku., 

skládající se z písemné a ústní části. V písemné části uchazeč vypracovává jedno 

rozhodnutí z každé z následujících oblastí práva: trestní, občanskoprávní nebo 

obchodní, správní. V ústní části se zjišťují znalosti uchazeče z oblastí práva 

ústavního, občanského, pracovního, trestního, obchodního, správního soudnictví 

a také z jednacích řádů soudů a z jejich vnitřních a kancelářských řádů. Právě v této 

oblasti se uchazeči mohou hodit zkušenosti nabyté při osobním seznámení 

s administrativním aparátem soudu, které mohou někteří čekatelé považovat za 

zbytečné. Podle mého názoru je důležité, aby soudce měl přehled, jak aparát na 

soudu funguje, aby dovedl například odhadnout, jak dlouhá cesta povede od chvíle, 

kdy vyhlásí rozsudek až po jeho odeslání účastníkům a neměl přehnané až 

nesplnitelné nároky na zaměstnance administrativy a správy soudu. 

3.1.2 Předpoklady pro výkon funkce soudce 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, úprava postavení soudce je 

zakotvena jak v Ústavě, tak i na úrovni zákona.  Ústava vymezuje nejzákladnější 

podmínky a předpoklady pro výkon funkce soudce
27

, jsou jimi bezúhonnost, státní 

občanství ČR a vysokoškolské právnické vzdělání. Nad rámec ústavní úpravy jsou 

stanoveny předpoklady pro výkon funkce soudce v hlavě druhé zákona o soudech 

a soudcích
28

, a to v §60 zákona. Soudcem může být ustanoven jen občan České 

republiky,  

- který je bezúhonný
29

 a plně svéprávný,  

                                                 
26

 Stranou ponechám fakt, že v posledních letech se stalo běžnou praxí, že absolventi, kteří se ucházejí 

o pozici soudce, na soud nastoupí ne jako justiční čekatelé do přípravné služby, ale na pozici asistentů 

soudců a stávají se zaměstnanci soudu. V průběhu této doby sice absolvují školení pořádaná Justiční 

akademií, ale většina přípravy na závěrečnou justiční zkoušku je v jejich rukách. Pokud chtějí získat 

praxi i na jiném úseku soudu, než na kterém jsou zaměstnaní, musejí se zúčastnit výběrového řízení a 

uzavřít nový pracovní poměr. Mám za to, že tato praxe je soudy stále častěji volena z důvodů 

finančních, ale i časových nákladů. Není potřeba zajišťovat potřebné „kolečko“, nemusí dojít ke 

kolování a opětovnému zaučování čekatele, k zaučení dojde jednou na pracovní pozici asistenta, 

a další průběh přípravy je již jen na absolventu samotném. 
27

 Čl. 93 odst. 2 Ústavy. 
28

 V §60 a následujících zákona o soudech a soudcích. 
29

 Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na 

něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl 

odsouzen. 
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- jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně 

zastávat, 

- který dosáhl v den ustanovení věku 30 let
30

, 

- souhlasí-li se svým ustanovením za soudce a přidělením k určitému soudu,  

- získal-li vysokoškolské vzdělání řádným ukončením studia v magisterském 

studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,  

- složil-li odbornou justiční zkoušku
31

,  

- pokud splnil i další předpoklady splněné zvláštním zákonem, tzv. lustrační 

zákon
32

.  

Všechna zákonná kritéria jsou zde uvedena především pro úplnost, z hlediska 

profesní etiky považuji za velmi významné kritérium bezúhonnosti, které již hovoří 

samo za sebe a dále požadavek, aby uchazeč měl dostatečné zkušenosti a morální 

vlastnosti dávající záruku řádného výkonu funkce. Například souhlas s přidělením, 

náležitý věk, ale mnohdy ani vystudovaná právně zaměřená vysoká škola nedávají 

žádné osobnostní záruky morálních kvalit budoucího soudce. Postupem času se 

nejspíš stane obsolentním i ustanovení o nutnosti splnění předpokladů podle 

lustračního zákona, jelikož uchazeči budou stále častěji narození až po roce 1989. 

3.1.3 Jmenování soudců 

Zákon o soudech a soudcích v § 63 pouze stanoví, že „Soudce jmenuje do 

funkce prezident republiky.“ Jedná se o rozhodnutí podle čl. 63 odst. 3 a 4 Ústavy, 

k němuž prezident republiky potřebuje kontrasignaci
33

. Jelikož zákon o způsobu 

jmenování soudců nic dalšího neuvádí, vytvořila se v této oblasti ustálená praxe. 

Předsedové krajských soudů, v jejichž obvodu by měli jmenovaní soudci vykonávat 

funkci, podávají návrhy na jmenování soudců z řad justičních čekatelů, do rukou 

ministra spravedlnosti. Dalším krokem ke jmenování soudců je schválení 

                                                 
30

 Došlo ke zvýšení původního věkového limitu z 25 na 30 let, novelou č. 192/2003 Sb., která byla 

reakci na situaci, kdy prezident ČR V. Klaus odmítl z 55 navržených soudců většinu jmenovat pro 

nedostatek věku, tedy že ke dni jmenování nedosáhli 30 let věku. Jmenoval tehdy pouze 21 soudců. 
31

 Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního 

čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška.  
32

 Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky 

a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 422/2000 Sb. 
33

 Spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného ministra, zde půjde o ministra spravedlnosti. 
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navrhovaných kandidátů vládou. Vláda tak činí usnesením a schválené návrhy 

předkládá prezidentu republiky. 

Soudci jsou jmenování prezidentem republiky bez časového omezení. Po 

jmenování do funkce skládají slib do rukou prezidenta republiky: „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.“
34

 Soudce nemůže odmítnout složení slibu nebo 

slib složit s výhradou, jelikož toto by mělo za následek, že by se na něj hledělo, jako 

by nebyl jmenován. Po složení slibu je soudce ministrem spravedlnosti přidělen 

k výkonu funkce k určitému okresnímu soudu, na základě jeho předchozího 

souhlasu.
35

 Zákon dále upravuje problematiku překládání soudců. 

3.1.4 Osobnost soudce 

„Soudce má mít čtyři vlastnosti: 

Zdvořile naslouchat 

Moudře odpovídat 

Rozumně zvažovat 

Nestranně rozhodovat“
36

 

 

Pro zajištění řádného výkonu funkce soudce nestačí jen, aby uchazeč naplňoval 

zákonné předpoklady. Musí také obstát ve světle kategorie osobnostních 

předpokladů. Tímto tématem se zabývá ve své velmi rozsáhlé studii 

JUDr., PhDr. Jan Vůjtěch.
37

 Sestavil v práci psychologický model ideálního profilu 

soudce, tedy „jaký by měl být“ ideální soudce po stránce osobnostní. Jako základní 

rysy osobnosti soudce popisuje jeho charakter, inteligenci, sebekontrolu 

a soběstačnost. Charakter je představován morální silou osobnosti soudce a s ní 

související poctivostí, svědomitostí, vytrvalostí a rozhodností. Inteligence je 

charakterizována jako bystrost, chápavost a také jako schopnost dobrého úsudku. 

Sebekontrola soudce je představována jeho silnou vůlí a dodržováním pravidel, 

                                                 
34

 Text slibu je ale v rozporu s ustanovením čl. 95 odst. 1 Ústavy, který stanoví vázanost soudce pouze 

zákonem a mezinárodními smlouvami. Tím, že soudce slibuje řídit se právním řádem České 

republiky, se také zavazuje dodržovat i podzákonné právní předpisy. 
35

 §67 zákona o soudech a soudcích. 
36

 Sokrates, 469-399 př. n. l., jeden z nejvýznamnějších evropských filosofů. 
37

 VŮJTĚCH, J. Profesiogram soudce a státního zástupce: profesiografická studie zaměřená na výběr 

čekatelů a výběrová kritéria. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, s. 75-

82, s. 120 a násl.  
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a nakonec soběstačnost soudce je definována jako schopnost soudce samostatně 

rozhodovat.  

Aby soudce mohl náležitě vykonávat svoji funkci, musí mít vyhraněné morální 

hodnoty a vyvinutý cit pro spravedlnost. Kromě toho by měl mít velmi rozvinuté 

schopnosti logického úsudku a samostatného rozhodování. Dále by měl dbát na své 

povinnosti, mít vyhraněné společenské zájmy a názory, a v neposlední řadě pečovat 

o svou dobrou pověst a zároveň být schopen a připraven převzít plnou odpovědnost 

za svá rozhodnutí, případně by měl být schopen svá rozhodnutí kriticky hodnotit 

a vyvodit z nich závěry do budoucna. Vliv na chování a rozhodování soudce při 

výkonu funkce by v žádném případě neměla mít momentální psychická pohoda 

soudce, nálada, rodinné či osobní potíže, nebo dokonce antipatie, které pociťuje ke 

konkrétním lidem. Tohle vše by ideální soudce měl být schopen potlačit a naplňovat 

své poslání bez ohledu na to, co se v jeho životě momentálně odehrává. Studie 

ovšem zdůrazňuje i roli „relaxovanosti“ soudce, tedy že i soudce by měl umět ve 

svém volném čase „vypnout“, věnovat se sám sobě, rodině. Soudce by se ve svém 

volném čase měl věnovat také rozšiřování svého všeobecného rozhledu, včetně 

aktuálního dění u nás i ve světě.  

Doktor Vůjtěch ve své studii popsal profil ideálního soudce, tak jak by podle 

soudců, odborníků měla vypadat osobnost soudce, to jaký náhled má na ideální 

osobnost soudce veřejnost.  

Není možné, samozřejmě, po všech soudcích chtít, aby naplňovali veškerá výše 

zmíněná kritéria v okamžiku jmenování soudcem, to zcela jistě ne. Ale takovýto 

ideální profil by měl sloužit jako srovnávací prvek pro soudce. Mělo by být jeho 

celoživotním cílem se k vlastnostem ideálního soudce přiblížit, aby mohl svou funkci 

zastávat náležitě, „podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“, jak slíbil při 

jmenování do funkce. Čas od času by se každý soudce měl zastavit a na chvíli se 

zamyslet, nakolik se jeho osobnost dá srovnat s osobností ideálního soudce, a pokud 

dojde k závěru, že sám se sebou není úplně spokojen, pokusit se znovu a znovu 

přiblížit ideálu. Protože jedině tak je možné dosáhnout v přístupu soudců k sobě 

samým a k výkonu profese, který je značně ovlivňován nutností dodržovat „tabulky 

a kvóty“ a dosahovat každý měsíc výsledky stanovených shora. Podle mého názoru 

by soudce měl být v ideálním případě schopen skloubit obojí, vyrovnat roli vlivu 
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administrativy a přehlcení soudů na jedné straně, a na druhé straně dbát, aby se stále 

snažil přiblížit k obrazu ideální osobnosti soudce.  

V praxi dochází k jakési konfrontaci soudce s ideálním vzorem v situacích, 

kdy nastane problém, který je potřeba řešit a při té příležitosti také hodnotit chování 

soudce, například při řešení kárných provinění soudců, kterým se budeme věnovat 

v jedné z následujících kapitol. Nicméně dochází i k situacím, které nejsou 

systematicky zachycené, kdy soudce, který se dopustil neetického jednání, sám či po 

poradě s předsedou soudu v tichosti odstoupí z funkce, a tedy ani veřejnost nemá 

možnost se o něčem takovém dozvědět, není možné rozšířit judikaturu v oblasti 

etických prohřešků soudců a tím ani zase o něco přesněji určit hranice etického 

chování.  

3.2 Soudcovská etika a etické kodexy v ČR 

Povolání soudce lze do jisté míry označit za nejprestižnější právnické povolání. 

Tuto domněnku potvrzuje také výzkum CVVM
38

 z roku 2013, ve kterém se soudce 

umístil na 6. místě mezi 26 hodnocenými profesemi. Oproti předchozím letům si 

soudci mírně polepšili, a to o jednu příčku. V demokratických právních státech má 

soudnictví specifické postavení, dané zajisté jeho oddělením od moci soudní 

a výkonné. Při vyřčení slovního spojení „etika v justici“ se mnohým vybaví vznešená 

slova – spravedlnost, zákonnost a současně společnost předpokládá od soudců, že 

budou respektovat nejvyšší morální a osobní odpovědnost, víc než kdokoli jiný.  

Ale úroveň etiky soudců je, a je to zcela logické, přímo úměrná etickému stavu 

společnosti. Každý stát i právní systém se s touto problematikou vypořádává jinak. 

I. Hrdličková ve svém článku
39

 zmiňuje například Kanadu a většinu států USA, kde 

je jednak dlouholetá tradice utváření etických kodexů, a také jsou ustaveny 

tzv. Etické rady, které lze chápat jako jakési poradní orgány. K etické radě může 

soudce vznést dotaz o svém zamýšleném chování a dostane se mu odpovědi, která je 

sice ve formě doporučujícího stanoviska, ale bývá soudci zcela respektována. Z nám 

bližších právních řádů kontinentální Evropy je uveden případ Nizozemí, kde 

                                                 
38

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR. Prestiž povolání – červen 2013. 

Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 

2013. s. 2. Dostupný z WWW: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7054/f3/eu130903.pdf  
39

 HRDLIČKOVÁ, I.: Potřebujeme etický kodex? Soudce, 2008, č. 3. Dostupné z WWW: 

http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf. 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7054/f3/eu130903.pdf
http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf
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obdobná etická rada vznikla v jednom z měst. Soudci také mohou pokládat radě 

dotazy a dostane se jim odpovědi ve formě doporučení, přičemž každý rok rada 

vydává sborník, který je veřejně dostupný obyvatelům tohoto města. Sami soudci 

byli překvapení, jak se díky této praxi pozvedla důvěra a respekt obyvatel města 

k soudcovskému stavu.
40

  

 Dalším příkladem, tentokrát uváděným A. Krskovou, jsou státy Evropské, kde 

ovšem tradice vytváření etických kodexů ani etických rad není utvořena. Jedná se 

například o Francii, Velkou Británii či Německo. Ani jedna z těchto zemí nemá 

etický kodex, protože ve společnosti laické ani veřejné nevyvstává potřeba 

soudcovskou etiku nějak upravit. Postavení soudců v těchto zemích je dané, 

neměnné, soudci požívají nejvyšší úcty a jejich povinnosti jsou zřejmé. Plní jakousi 

roli moderní aristokracie, která je podřízená nepsané morálce. Ve Velké Británii je to 

celkem trefně vyjadřováno úslovím, že „muž v taláru by se měl vyhnout všemu, co 

by ho mohlo kompromitovat jako džentlmena.“
41

 

3.2.1 Úvahy nad potřebností etického kodexu 

 Jak již bylo uvedeno výše, postavení soudců je upraveno jak na úrovni 

ústavních zákonů, tak na úrovni zákonné, kde je zdůrazněn požadavek soudcovské 

nezávislosti a nestrannosti.
42

 Konkrétnější pravidla jsou poté upravena především 

v zákoně o soudech a soudcích, kam zákonodárce včlenil také výčet určitých práv 

a povinností
43

 soudců, kterými se později budu také zabývat. Mezi odbornou 

veřejností ovšem dlouhou dobu probíhala, a stále probíhá, debata, zda je tato zákonná 

úprava práv a povinností soudců dostačující, či nikoli. Jestli by nebylo vhodné 

upravit práva a povinnosti soudců také ve formě uceleného etického kodexu, který by 

byl pro všechny členy soudcovského stavu závazný. 

 Hovořím zde o etickém kodexu, který by byl přijat z podnětu soudců, zevnitř 

justice, nikoli nařízen zvnějšku. O kodexu, který by se skládal jak z norem obecných, 

tzv. etických kánonů, standardů a pravidel, vyjadřujících ideály. Tyto by byly dále 

rozvíjené prostřednictvím etických principů, úvah, dále rozvíjejících ideály 

                                                 
40

 HRDLIČKOVÁ, I.: Potřebujeme etický kodex? Soudce, 2008, č. 3. Dostupné z WWW: 

http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf.  
41

 KRSKOVÁ, A.: Úvahy nad soudcovskou etikou. Soudce, 2008 č. 3. 
42

 Čl. 82 Ústavy ČR: „Soudci jsou při výkonu funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo 

ohrožovat.“ 
43

 Oddíl 2. Práva a povinnosti soudců a přísedících, §79 a násl. zákona o soudech a soudcích. 

http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf


23 

 

a dávajících jim podobu konkrétnějších pravidel a konkrétnějších směrnic chování.  

To, co v úpravě etiky soudnictví chybí zcela, disciplinární pravidla, dávající jasné 

příklady konkrétních norem chování, jehož se soudce nesmí dopustit, pokud se chce 

vyvarovat kárného postihu.
44

 O existujících etických kodexech v justici bude 

pojednáno v následující kapitole.  

 Jedním z hlavních argumentů odpůrců kodifikace etických norem je nemožnost 

postihnout jednání soudců jakýmkoli kodexem. Není možné postihnout a vystihnout 

všechny modely chování soudců, které mohou nastat, a ty poté rozlišit na takové, 

které jsou v souladu s etikou a ty, které jsou proti pravidlům etiky. Pokud není možné 

postihnout celou škálu chování soudců, pak by jakákoli úprava byla pouze kusá, 

a hrozilo by nebezpečí, že situace, které kusý kodex nepostihuje, se považují za 

eticky akceptovatelné a tudíž dovolené. Dalším argumentem, který hovoří proti 

kodifikaci etických pravidel, je i úvaha, že soudcem se může stát jedině člověk, který 

má sám o sobě velmi vysokou úroveň morálky, a tudíž nepotřebuje, aby mu zvenčí 

kodexem bylo diktováno, co dělat mohou a co už ne.
45

 

S tímto bodem souvisí argument nabízený v textu A. Krskové, že přijetí 

kodexu by bylo vyjádřením nedůvěry v osobnost soudce a jeho morální sílu. 

V neposlední řadě stojí argument, že „soudci si vystačí s obvyklými nástroji kontroly 

a není potřeba přidávat další bič do rukou státní moci“.
46

 Přijetí kodexu by 

znamenalo jisté zakonzervování pravidel a nebylo by možné dostatečně pružně 

reagovat při hledání řešení na nově nastalé problémy a situace. 

Na druhé straně nesporným argumentem pro etickou kodifikaci je, že „může 

pomoci zvýšit důvěru veřejnosti v justici“
47

 a to především tím, že bude veřejně 

dostupný. Kdokoli se s ním bude moci seznámit a udělat si obrázek, co lze od soudců 

očekávat a co je možno od nich požadovat. Existence etického kodexu popsaného 

výše, by byla také jistě prospěšná pro uchazeče o pozici v justici. Pomohl by jim si 

předem vytvořit představu, jaké by na ně při výkonu povolání soudce byly kladeny 

nároky, a díky tomu by byli schopní lépe posoudit, zda jsou schopní vyhovět 

                                                 
44

 ŠTIČKA, M.: Aplikace etických postupů v soudním systému ČR.[online]: [cit 2015-10-13]. 

Transparency International, 2007. Dostupné z WWW: http://transint.xred.cz/aplikace-etickych-

postupu-soudnim-systemu-cr.  
45

 HRDLIČKOVÁ, I.: Potřebujeme etický kodex? Soudce, 2008, č. 3. Dostupné z WWW: 

http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf. 
46

 KRSKOVÁ, A.: Úvahy nad soudcovskou etikou. Soudce, 2008 č. 3. 
47

 HRDLIČKOVÁ, I.: Potřebujeme etický kodex? Soudce, 2008, č. 3. Dostupné viz výše. 

http://transint.xred.cz/aplikace-etickych-postupu-soudnim-systemu-cr
http://transint.xred.cz/aplikace-etickych-postupu-soudnim-systemu-cr
http://www.hrdlickova.com/files/2008-etika-v-justici-potrebujeme-eticky-kodex.pdf
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uvedeným nárokům, a také zda jsou ochotní tyto etické normy dodržovat po celý 

život. Velmi důležitým pozitivem etické kodifikace je také to, že soudci by měli 

kodex stále před očima, stále by byli motivováni své chování poměřovat s psanými 

pravidly.
48

 

Z výše uvedených argumentů mě nejvíce oslovily dva názory. První je spíše 

jakousi inspirací, velmi mě zaujala existence etických rad soudců, ke kterým soudci 

mohou vznášet dotazy ohledně situací, ve kterých si nejsou zcela jistí, jak by se měli 

zachovat a následné vydávání sborníků těchto rad a návodů, které by, samozřejmě, 

nebyly právně závazné, ale svým způsobem by vytyčovaly hranici, co je ještě etické 

a co již překračuje únosnou mez. Myslím, že by se zcela jistě našli soudci, kteří by se 

na etické rady obraceli s dotazy. Horší by asi bylo vyřešit otázku, kdo by v etické 

radě zasedal? Kdo je dostatečně morálně vyspělý a zároveň moudrý, aby mohl 

nastavovat etické hranice? A měla by být etická rada pouze jedna, nebo by měla být 

etická rada u každého soudu? Nebo jen u krajských soudů? Tahle myšlenka s sebou 

přináší velké množství dotazů, na které nejsem schopna odpovědět, ale přijde mi 

vhodné, se nad nimi alespoň zamyslet.  

Jako druhý, nicméně podle mě velmi významný, mě oslovil argument, že by 

soudce měl etická pravidla neustále před očima. Koresponduje to i s myšlenkou 

uvedenou v jedné z předcházejících podkapitol, pojednávající o osobnosti soudce. 

S myšlenkou, že soudce by celý život měla provázet snaha být dobrým člověkem 

a hlavně snaha co nejvíce se přibližovat ideálnímu obrazu soudce. Pokud nebude mít 

jako vzor psaný kodex, bude pro člověka, který nemá mimořádně vyvinutý vnitřní 

morální „kompas“, toto srovnávání o mnoho obtížnější. Tím spíš, že lidská osobnost 

a náhled na svět se u člověka mění, ať závisle nebo nezávisle na jeho vůli.  Při 

absenci etické kodifikace by se nejspíše měnily i etické normy jednotlivců, se 

kterými by své chování porovnávali. Tím narážíme na další problém. Formulace 

obecných principů ještě nezajistí stejný výklad oněch pravidel všemi soudci. 

V České republice v současné době máme kolem tří tisíc soudců a dovedete si 

představit, že by každý z nich měl morální systém nastavený trochu jinak? Jistě, 

tento příklad je extrémní, a dá se mu předejít také tím, že výběr nových soudců bude 

probíhat velice pečlivě podle stanovených norem, aniž by docházelo k jejich 

obcházení. Systém přijímání soudců je přeci také jednou ze záruk, že v soudnictví 
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 HRDLIČKOVÁ, I.: Potřebujeme etický kodex? Soudce, 2008, č. 3. Dostupné viz výše.  
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budou rozhodovat morálně vyspělí jedinci se smyslem pro spravedlnost, takoví, kteří 

přijmou základní etické hodnoty za své. 

3.2.2 Etické kodexy v České republice 

Na základě již výše zmiňovaných dlouholetých diskuzí došlo v České 

republice k přijetí zatím dvou etických kodexů. Problematikou etiky soudců se již od 

90. let zabývá jediná stavovská organizace soudců – Soudcovská unie ČR.
49

  

Pod taktovkou soudcovské unie došlo v roce 2000, přesněji 28. října, k přijetí 

Etických zásad chování soudce (č. 1), schválením jejího nejvyššího orgánu – 

Shromážděním zástupců sekcí Soudcovské unie.
50

 Tento dokument byl velice 

stručný, sedmibodový, kodex, který měl být závazný pro všechny členy soudcovské 

unie. Mezi základní zásady tento kodex řadí povinnost soudce podporovat mravní 

integritu a nezávislost soudnictví, povinnost využívat všech svých schopností 

k naplnění soudcovského poslání a nutnost soustavně si doplňovat své vzdělání. Dále 

je zmíněna povinnost soudce vykonávat své povolání nestranně, podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí, a také povinnost soudce vyvarovat se chování, které 

zpochybňuje jeho důvěryhodnost a tím i narušuje důvěru veřejnosti v soudnictví, 

soudce se má vyvarovat i chování, které by se jako výše popsané mohlo jevit. Kodex 

zdůrazňuje, že je nutné, aby se soudce choval trpělivě, důstojně a zdvořile k osobám 

zúčastněným na řízení i ke všem dalším osobám, s nimiž z titulu své funkce jedná, 

a respektoval jejich osobnost. V předposledním bodu je zakotvena povinnost soudce 

zachovávat vůči ostatním soudcům náležitou úctu a chovat se k nim kolegiálně. 

V závěru je obsažena jakási deklarace, prohlašující, že soudce považuje za čest 

podílet se na správě soudnictví a na zdokonalování právního systému.
51

 

Výše popsaný kodex se v průběhu času ukázal být nevyhovujícím, jak ve 

svém článku deklaruje i jeden z těch, kdo stál u zrodu jeho zásad, Jan Vyklický: 

„Málokdo je (etické teze v kodexu – pozn. aut.) znal, a prakticky nikdo (kromě jejich 
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 Soudcovská unie České republiky byla založena v roce 1990, jako nepolitické profesní a 

dobrovolné stavovské sdružení. V současné době zastupuje více než 50 procent soudců. Jako své 

poslání označuje snahu podílet se na soustavném zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně 

ochrany práv a svobod člověka. Dále na svých stránkách uvádí, že prosazuje a chrání nezávislost 

soudců, podílí se na profesionální přípravě soudců, zastupuje duchovní, materiální a sociální zájmy 

soudcovského stavu, přispívá k vytváření demokratického právního řádu, prosazuje moderní koncepce 

postavení, významu a organizace soudnictví a dbá na rozvíjení spolupráce s obdobnými sdruženími 

v zahraničí. Více informací o SU ČR na http://www.sucr.cz.  
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 Viz Stanovy Soudcovské unie České republiky. Dostupné z WWW: http://www.sucr.cz/o-

nas/stanovy-soudcovske-unie-cr.html.  
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 Úplné znění Etických zásad chování soudce (č. 1) viz Příloha č.1. 

http://www.sucr.cz/
http://www.sucr.cz/o-nas/stanovy-soudcovske-unie-cr.html
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tvůrců) za nimi neviděl žádný obsah…Staly se mrtvou literou, respektive nikdy ani 

neobživly, fakticky neexistovaly.“
52

  

Jelikož tyto zásady se neosvědčily, došlo 25. listopadu 2005 stejnou 

procedurou k přijetí nových Etických zásad chování soudce (č. 2)
53

, po té, co byly 

zásady po dobu přibližně jednoho roku projednávány pracovními skupinami. Etický 

kodex se nijak netají tím, že jeho ideovým zdrojem je tzv. Bangalorský etický 

kodex.
54

 Jak trefně shrnuje Martin Štička „Tato inspirace se silně projevuje jak ve 

struktuře tohoto dokumentu, tak i v jeho obsahu.“ 
55

  

Kromě preambule zásady obsahují úpravu šest základních oblastí soudcovské 

etiky: Nezávislost, Nestrannost, Bezúhonnost, Důstojnost, Rovnost a Odbornost. Pod 

uvedenými nadpisy jsou zásady rozvedeny do podrobnějších pravidel, kodex je tak 

etickým kánonem a souborem etických principů. Co mu však chybí, jsou konkrétní 

pravidla chování, která soudce nesmí porušit, aby se vyvaroval kárnému postihu.  

Jan Vyklický na adresu obou etických kodexů uvádí, že „Ani 

jeden…nevybočuje ze standardu formulacemi principů. Prakticky stejné věty 

najdeme v každém kodexu chování americké nebo evropské provenience a všech 

dalších, které vycházejí z této tradice.“
56

  

Právě Etické zásady chování soudce (č. 2) budou náplní následující 

podkapitoly. Budu se věnovat každé z oblastí a pokusím se přiblížit jejich obsah. 

Zároveň se budu zabývat tím, zda je to které pravidlo etického kodexu obsaženo 

mezi povinnostmi soudců v zákoně o soudech a soudcích, a tím pádem také právně 

vynutitelné, nebo naopak uvedeno není, a podléhá „jen“ morálnímu odsudku. 
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 VYKLICKÝ, J. Nezávisí více na soudci než na právu?. Soudce. 2006. č. 5. 
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 Úplné znění Etických zásad chování soudce (č. 2) viz Příloha č. 2. 
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3.3 Jednotlivé aspekty Etických zásad chování soudců v ČR a jejich 

rozbor 

V celé této podkapitole, jak již bylo uvedeno výše, se budu zabývat Etickými 

zásadami chování soudce přijatými v roce 2005.
57

  

V Preambuli Etických zásad jsou zdůrazněny významné skutečnosti, které 

vedly k přijetí těchto zásad. První místo ve výčtu zaujímá princip práva na 

spravedlivý proces a jeho zakotvení,
58

 které, vymezené takto široce, značí vůli 

soudců dobrovolně být vázáni nad míru stanovenou ústavními předpisy, které stanoví 

výslovně vázanost soudců zákony a mezinárodními smlouvami. Jako další je uveden 

význam odborně způsobilého, nezávislého a nestranného soudního orgánu, aby došlo 

k naplnění řádné ochrany lidských práv, ale také dodržování ústavnosti a naplňování 

role právního státu. Nezávislosti a nestrannosti se budeme věnovat zvlášť. Dále je 

uveden význam řádného výkonu soudnictví pro výkon všech dalších práv, který by 

jinak nebyl možný. V neposlední řadě Preambule zmiňuje důvěru veřejnosti v celý 

systém soudnictví a jeho morální autoritu a nezávislost, v pojetí moderní 

demokratické společnosti. V závěru výčtu je zdůrazněno, že je nezbytné, aby soudci, 

jako jednotlivci i jako celý stav, chápali a ctili funkci soudce jako projev důvěry, 

která je jim dána veřejností, a snažili se tuto důvěru v soudní systém posílit a udržet. 

Z uvedeného plyne, že Soudcovská unie si uvědomuje důležitost důvěry v soudnictví 

jako celku, i důvěry jednotlivým soudcům, oproti předchozí verzi zásad je patrný 

myšlenkový posun, a snad ztotožnění s myšlenkou kodifikace Etických zásad nejen 

jako nutným zlem přikázaným shora, ale také její potřebností pro vnitřní chod 

soudnictví i pro každého jednotlivého soudce. 

V závěru Preambule je deklarován smysl přijímaných základ, a to stanovení 

norem etického chování soudců, tedy mantinelů, které vymezují chování považované 

za etické.  Etické zásady mají sloužit jako vodítko pro soudce a zároveň poskytnout 

rámec a interpretační základ pro úpravu chování soudců, čímž se otevírá možnost 

interpretace povinností soudců ve světle těchto zásad, zároveň je tato možnost 

značně omezena, jelikož v Soudcovské unii, která tyto zásady přijala, je sdruženo 

pouze něco málo přes polovinu všech soudců z ČR. Účelem Etických zásad je rovněž 
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 Jedná se o Etické zásady chování soudce (č. 2) viz Příloha č. 2, v dalším textu označovány jen jako 
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pomoci lépe porozumět soudnictví ze strany členů výkonných a zákonodárných 

orgánů, příslušníků ostatních právnických profesí a široké veřejnosti. Etické zásady 

vycházejí z předpokladu, že soudci zodpovídají za své chování příslušným 

nezávislým a nestranným orgánům. 

Všechny výše uvedené principy a pravidla jsou v souladu se vším, co jsem 

o etických kodexech zatím uvedla. Je zdůrazněna důvěra a náhled veřejnosti, který 

má tuto důvěru ještě více posílit, důraz na co největší transparentnost etiky 

soudnictví pro odbornou i laickou veřejnost. Je kladen důraz na řádný výkon profese, 

na dodržování profesních pravidel, ale také důležitost ztotožnění soudců samotných 

s myšlenkami vyjádřenými v Etických zásadách. 

 

3.3.1 Nezávislost 

Etické zásady řadí nezávislost na první místo a označují ji za pilíř právního 

státu a za záruku práva na spravedlivý proces. Ukládají soudci povinnost hájit 

soudcovskou nezávislost v osobním i profesním životě. Nezávislost soudců
59

 je 

zakotvena již v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Ústava ve svém čl. 

95 stanoví, že „Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí.“  

Etické zásady dále rozvádějí, že „Soudce vykonává svou funkci nezávisle, na 

základně vlastního hodnocení skutečností a svědomitého výkladu a aplikace zákona. 

Nepodléhá žádným vlivům, zájmům, zásahům, nátlaku a výhrůžkám.“
60

  

Nezávislost soudce je tedy možné vyložit jako stav, kdy soudce rozhoduje, 

aniž by byl jakkoli ovlivněn či manipulován. František Zoulík uvádí 2 základní 

formy působení na soudce. A to zásahy, popsané jako vědomé a chtěné působení na 

soudce, například ve formě pokynů jak rozhodnout, a vlivy, nepřímé působení na 

závěry soudce ohledně obsahu konkrétního rozhodnutí.
61

 

Jako příklad vlivů, které by mohly na soudce působit zvnějšku, bych uvedla 

vliv médií a názorů veřejnosti, především ve velkých a ostře sledovaných kauzách.
62
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 Pojem nezávislosti soudců velmi úzce souvisí s pojmem nezávislosti soudů, která ovšem není 

tématem této práce. 
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 Etické zásady chování soudce (č. 2) viz Příloha č. 2. 
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 ZOULÍK, F. Soudy a soudnictví. 1.vyd. Praha: C. H. Beck/SEVT, 1995, s. 88-89.S 
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žádný tlak na konkrétní rozhodnutí necítil, a dokázal se při rozhodování oprostit od vlivu médií 
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Kromě tlaku médií na určité rozhodnutí by se měl soudce vyvarovat komentářů 

k probíhajícímu řízení a sdělování faktů ohledně již uzavřených kauz do médií. 

Mohlo by to vést k případnému ovlivnění dalšího postupu ve věci, vyjdou-li najevo 

další skutečnosti či okolnosti, které svědčí jinému rozhodnutí, než jaké soudce 

naznačil.
63

 Jistě, soudce by měl mít možnost uvést stručně důvody vedoucí 

k vyhlášení rozsudku, případně usnesení, a fakta, která byla pro takové rozhodnutí 

klíčová a k nimž přihlédl. V žádném případě by však soudce neměl sdělovat svá 

osobní stanoviska. 

Za další možné omezení nezávislosti považuji možné zásah či vliv kolegů 

soudce, jejich nátlak na určitý způsob rozhodnutí, ať už z důvodu snahy prosadit 

vlastní názor a zvýšit vlastní vliv na soudce a jeho rozhodování, nebo z důvodu 

zájmu na konkrétním řešení případu. Může probíhat například neustálým vyptáváním 

se na postup řízení, na zjištěné informace, „vemlouvání“ ve prospěch či neprospěch 

té které strany a podobně. Těmto vlivům by měl soudce zamezit, v nejzazším případě 

po dobu projednávání případu s takovým kolegou úplně přerušit styk. 

Důležitým aspektem nezávislosti soudců je jejich hmotné zabezpečení. 

Vzhledem k tomu, že možnost výkonu dalších placených funkcí je pro soudce 

omezená, stává se otázka platu soudců významnou. Soudce, který je dobře zajištěný, 

nemusí řešit existenční problémy a měl by být imunní vůči snahám kohokoli jej 

uplatit. Odpovídající hmotné zabezpečení představuje tedy další ze záruk důvěry 

veřejnosti v soudnictví, a to v jeho omezenou možnost korupce. Platové podmínky 

soudců jsou určeny zákonem o platu soudců.
64

 

Problematikou soudcovské nezávislosti se při své činnosti zabýval opakovaně 

také Ústavní soud, kdy po snížení platu soudců vlivem zákonodárné a výkonné moci 

došlo ke zrušení takových ustanovení Ústavním soudem, který, samozřejmě, chrání 

zájmy soudců a soudnictví.
65

 

                                                                                                                                          
a rozhodnout nestranně na základě vlastního hodnocení skutečností. Měl s případem ostatně tolik 
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V závěru bodu věnovaného nezávislosti Etické zásady uvádějí, že soudce má 

podporovat kontrolu plnění povinností a vysokých nároků kladených na chování 

soudců, které směřují k posílení důvěry veřejnosti v soudnictví, kterou označuje jako 

nezbytný předpoklad jeho nezávislosti. Tato problematika souvisí i s odpovědností 

soudců, které se budeme věnovat v další kapitole, proto ji na tomhle místě opustíme. 

3.3.2 Nestrannost 

Nestrannost je uvedena na druhém místě za Nezávislostí, přičemž jakkoliv 

spolu tyto dva aspekty souvisejí, pro účely této práce je hodnotím zásadně 

samostatně. Etické zásady považují nestrannost za základní předpoklad, a také 

základní znak, výkonu funkce soudce. Podle zásad v prvé řadě „Soudce vykonává 

svou funkci vždy nestranně, nezaujatě a bez předsudků.“ Nestranností se rozumí 

celkový přístup a vztah soudce k dané věci. Laicky řečeno, nestranný soudce 

„nestraní nikomu“, žádné ze stran, stojí ve sporu nad nimi. Stejně tak to platí i pro 

každou rozhodovanou věc. Jedná se o subjektivní projev nezávislosti soudce.  

Určitou definici nestrannosti uvádí také Ústavní soud v jednom ze svých 

nálezů: „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 potřeba vnímat šíře, 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 určitý, nikoliv nezaujatý vztah.“ 
66

 

Kromě soudcova nestranného přístupu k věci a účastníkům řízení, se 

nestranností tedy rozumí i soudcova nepodjatost, jeho nezainteresovanost na 

výsledku procesu. Aby byla zajištěna nestrannost soudce, byl v právním řádu 
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zakotven institut vyloučení soudce pro podjatost.
67

 Důvody vyloučení soudce pro 

podjatost jsou: soudcův poměr k projednávané věci, k účastníkům nebo jejich 

zástupcům. Přičemž pro vyloučení soudce není nutné podjatost prokázat, nýbrž stačí 

pouhá pochybnost o nepodjatosti soudce. Je dostačující, lze-li s ohledem na 

objektivní hodnocení případu říci, že by soudce podjatý mohl být.
68

 Soudce může pro 

podjatost z projednávání věci vyloučit sám sebe, je-li si vlastní podjatosti vědom, 

nebo mohou účastníci využít možnosti vznést námitku podjatosti soudce. 

S institutem nepodjatosti souvisí také další bod Etických zásad v kapitole 

Nestrannost, který stanovuje, že „Při výkonu funkce i v osobním životě se soudce 

vždy chová způsobem, který neohrožuje důvěru odborné i laické veřejnosti, jakož i 

stran řízení, v jeho nestrannost. Vyvaruje se jednání, které by mohlo vést k jeho 

vyloučení z projednávané věci.“ 

„Soudce se zdrží projevů, které by mohly ovlivnit výsledek řízení nebo vzbudit 

pochybnost veřejnosti o nestrannosti řízení, a to jak ve věcech, které osobně 

projednává, tak i v ostatních věcech. Se zástupci sdělovacích prostředků jedná 

otevřeně, při zachování požadavku nezávislosti a nestrannosti soudní moci.“
69

 

Poslední bod kapitoly Nestrannost se věnuje vystupování soudců ve vztahu ke 

sdělovacím prostředkům, kterému jsme se již věnovali v podkapitole o nezávislosti, 

která je v tomto bodě taktéž zmíněna. Problematika projevů a jednání soudce, které 

by mohly vzbudit pochybnost veřejnosti o nestrannosti řízení, je ztělesněna ve vztahu 

soudců a advokátů, tedy zástupců stran. Na jedné straně, jako by bylo požadováno, 

aby se soudci s advokáty nestýkali a nepřátelili, což však není možné. Pominu-li fakt, 

že soudci a advokáti spolu velmi často studovali na fakultě, je téměř jisté, že se 

budou účastnit společných akcí, budou se přátelit nebo budou mít společné přátele, 

a pravděpodobně se také velmi často budou setkávat při řízení. Ke stejnému závěru, 

že požadavek na izolaci soudců je přehnaný, dochází i Ivana Hrdličková.
70

 Stejně tak 
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Jan Sokol uvádí, že „Soudce přece nemůže být vystaven do postavení člověka na 

poušti, který se s nikým nestýká, aby ho někdo neovlivnil.“
71

  

Soudci by podle mého názoru nemělo být zakazováno stýkat se s příslušníky 

ostatních právnických profesí generálně. Ale pokud probíhá řízení, tak by se soudce 

a zástupci stran měli vyvarovat kontaktu mimo soudní síň, jakkoli by se jednalo 

o jejich soukromé věci, aby nezavdali příčinu k pochybnostem o nepodjatosti soudce. 

Zároveň by se v soudní síni neměli například oslovovat křestními jmény, ale 

dodržovat formálnost procesu.  

To, že se soudce a zástupce strany vzájemně znají, ještě nezakládá soudcovu 

podjatost, k té je potřeba zkoumat více okolností, například zda k setkávání soudce 

a zástupce docházelo již před započetím projednávání případu, zda k setkávání 

dochází na veřejnosti či v soukromí, zda jsou jejich setkání přítomni i další lidé. To, 

a další skutečnosti je třeba vzít v potaz, při posuzování (ne)podjatosti soudce vůči 

zástupci některé ze stran.
72

 

Na závěr podkapitoly věnované nestrannosti, bych si ještě dovolila uvést 

jeden příklad z praxe, který se odehrál mezi lety 2011 a 2014. Jedná se o případ, kdy 

advokát JUDr. P. Kočí, PhD. vznesl, v řízení s jeho klientkou L. Šlégrovou, 

souzenou za projevy neonacismu,  námitku podjatosti vůči soudem jmenovanému 

znalci M. Mazlovi, pro jeho židovský původ. V té době se k věci v médiích vyjádřil 

i předseda Ústavního soudu, Pavel Rychetský, že podle jeho názoru by měl advokát 

být doživotně vyškrtnutý ze seznamu advokátů. Věc se dostala až k Ústavnímu 

soudu, kde podle rozvrhu nápadu měl být soudcem zpravodajem P. Rychetský. Nový 

obhájce klientky podal námitku podjatosti proti P. Rychetskému, se žádostí, aby byl 

z projednávání věci vyloučen, jelikož jeho výroky v médiích svědčí o jeho 

negativním vztahu, který by se do rozhodování nemohl nepromítnout. P. Rychetský 

se vyjádřil v tom smyslu, že se necítí být podjatý, stěžovatele nezná, nezná ani 

advokáta Kočího, jeho výroky považuje nadále za nehorázné. Ústavní soud nakonec 

námitku podjatosti zamítl a P. Rychestkého z rozhodování věci nevyloučil, 

rozhodnutí založil mimo jiné na tom, že každý soudce skládá slib, který se zavazuje 
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dodržovat, a má povinnost svou podjatost namítnout, když ji zjistí. A předseda 

Ústavního soudu možnost své podjatosti popřel.
73

  

Nabízí se opět zamyšlení, nakolik by se soudci měli vyjadřovat ve 

sdělovacích prostředcích, zvlášť když jsou v roli celkem veřejně známé osobnosti, 

i o věcech, ve kterých osobně nevystupují. Když už se k věci veřejně vyjádří, zda je 

možné z toho pro soudce vyvodit nějakou odpovědnost? Řekla bych, že podle 

stávajících pravidel nikoliv, může dojít jedině k morálnímu odsouzení soudce 

společností, a v některých případech k vyloučení soudce pro podjatost z projednání 

konkrétní věci. Právě tohle je případ, kdy soudce vyšší instance pronesl veřejně svoje 

hodnocení a už to mohlo mít dopad na jeho budoucí účast v případu, kterého si 

v době vyjádření mohl a nemusel být vědom. Naštěstí pro tohoto soudce to žádný 

větší negativní dopad nemělo, ale podle mého názoru opravdu není vhodné, aby se 

soudce, tím spíše vysoko postavený ústavní soudce, takovýmhle způsobem 

vyjadřoval v médiích a prezentoval své osobní názory natolik nevybíravým 

způsobem. 

3.3.3 Bezúhonnost 

Taktéž bezúhonnost je považována za nezbytný předpoklad řádného výkonu 

funkce a důvěry veřejnosti v tento řádný výkon funkce soudce, tomuto bodu je 

v Etických zásadách věnováno v porovnání s ostatními nejvíce prostoru. Domnívám 

se, že to není dáno jen důležitostí tohoto pojmu, ale také jeho obsažností. Soudce se 

má chovat tak, aby jeho chováním nedocházelo ke snižování vážnosti soudcovského 

stavu, a to jak při plnění funkce, tak v osobním životě. Soudce se musí vyvarovat 

jednání, které by jeho bezúhonnost mohlo ohrozit a tím ohrozit vážnost 

soudcovského stavu, a proto se podrobuje omezením, která z toho plynou.  

Na tomto místě by bylo vhodné zmínit starší kauzu „Miss Monokini“, kdy se 

někdejší plzeňské soudkyně, která se v roce 1990 zúčastnila soutěže Miss Monokini, 

kde sice obsadila druhé místo. Veřejnost se ale začala pohoršovat nad chováním 

soudkyně, a tato následně stanula pro svůj exces před kárným senátem, který jí uložil 

jako trest pouze důtku. Další příkladem, kdy došlo k porušení etické povinnosti 

neohrožovat svou bezúhonnost a vážnost celého soudnictví, je případ 

českobudějovické soudkyně, která v roce 2000 v obchodě ukradla „šišku“ 
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paprikového salámu za padesát korun, ač tehdy brala tisícinásobně vyšší plat. Tato 

soudkyně vzhledem ke své bezúhonné minulosti a také pokročilému věku vyvázla 

u první instance bez potrestání, až Vrchní soud ji tehdy zbavil funkce.
74

 

Etické zásady zdůrazňují, že důležitý je nejen samotný výkon spravedlnosti, 

ale také to, aby „soudce svou bezúhonností a důvěryhodností přispíval k tomu, aby 

jeho rozhodnutí byla veřejností vnímána jako spravedlivá.“ Soudce by se měl 

vyvarovat jakékoli činnosti, která by mohla vzbudit pochybnosti veřejnosti o jeho 

spravedlivém rozhodování. I do této kategorie je možné zařadit výše rozváděné 

úvahy o nestrannosti rozhodování soudce, který se zná se zástupcem jedné ze stran 

a navíc spolu i během projednávání věci udržují přátelské styky. Soudce by se také 

neměl stýkat s lidmi, jejichž pověst je ve společnosti pochybná. Ze soudní praxe lze 

uvést taktéž jeden příklad soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, kterou v roce 

2006 nalezl překvapený advokát, jak spí opilá v soudní síni. Tato soudkyně byla také 

zbavena funkce.
75

 Opíjení se soudců, navíc v pracovní době a na pracovišti, jistě 

nevzbuzuje důvěru v soudnictví, vždyť soudci mají být ti, ke kterým vzhlížíme, 

vzory, jejich rozhodnutí mění životy. Tak jak by lidé mohli věřit ve spravedlivost 

rozhodnutí, které jim může změnit život, vydané soudcem, který není schopen 

uspořádat si svůj vlastní život? 

Soudce je podle Etických zásad oprávněn také „zakládat a být členem 

organizací sdružujících soudce nebo zastupujících jejich zájmy.“ Jedinou organizací 

sdružující soudce, která působí v České republice je Soudcovská unie České 

republiky, o které jsem se zmiňovala již výše, v souvislosti s etickými kodexy.
76

 

Z mezinárodních organizací je možno zmínit například Mezinárodní asociaci soudců, 

Evropskou asociaci soudců a v neposlední řadě MEDEL - Magistrats Européens pour 

la Democratie et les Libertés (Evropští soudci pro demokracii a svobodu), jichž je 

Soudcovská unie členem. 

Soudci se zakazuje při výkonu funkce přijímat „dary, výhody či jiná plnění, 

která by mohla vzbudit dojem, že jsou poskytována v souvislosti s výkonem funkce“ 

a nesmí připustit, aby „takové dary výhody, půjčky či jiná plnění přijímala osoba, 

která je vůči němu v postavení podřízeného, člena rodiny nebo s ním žije 
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v domácnosti.“
77

 Je možné si to představit třeba i jako člena rodiny jedné ze stran 

procesu, která soudci napeče koláče, aby si soudce naklonila na svou stranu, vděčnou 

matku, která jako poděkování za určité rozhodnutí soudce až po jeho vydání, donese 

láhev archivního vína. Nebo situace, kdy se manželka v rozvodovém řízení dozví, že 

ho vede soudce, jehož dceru zná ze studií, a proto se jí rozhodne zavolat a bude se ji 

snažit přesvědčit, aby se u otce přimluvila. Soudce, ale ani žádná z osob jemu 

podřízených nebo členů rodiny, nesmí přijmout žádné plnění, které by mohlo vyvolat 

dojem, že je dáno a přijímáno za účelem ovlivnit výkon funkce soudce.  

Soudce má vystupovat odpovědně i při správě vlastního majetku, stejně jako 

majetku rodiny. Má uzavírat jen „takové závazky, jejichž plnění není na újmu 

řádnému výkonu soudcovské profese.“
78

 Zároveň má soudce povinnost svoje 

finanční záležitosti uspořádat tak, aby „jich nemohlo být využíváno k nepřípustnému 

ovlivňování jeho, členů jeho rodiny a osob žijících v jeho domácnosti.“
79

 Soudce 

zároveň usiluje o to, aby stejně vystupovali i členové jeho rodiny a osoby žijící ve 

společné domácnosti. Pro ilustraci takové situace lze použít příklad, který ve svém 

příspěvku uvádí M. Urban.
80

 V příkladu vystupuje soudce, který se nachází 

v dočasné tíživé finanční situaci, kterou se rozhodne vyřešit tím, že si vezme v bance 

půjčku. Pohledávka má být zajištěna jeho domem, kterým je již ručeno za jinou 

pohledávku. Banka zároveň nabídla soudci velmi výhodné podmínky. Potud je 

situace v pořádku, soudce by mohl vycházet z předpokladu, že jeho platové 

podmínky jsou dobré, dříve problémy s půjčkami ani splácením neměl, proto mu 

nemusí výhodná nabídka připadat zvláštní. Zpozornět ovšem soudce musí ve chvíli, 

kdy mu najednou manažer pobočky banky sdělí, že „Za normálních okolností 

nedáváme takhle dobré podmínky, tím spíš, že ručíte nemovitostí, která už je jedním 

zástavním právem zatížena. Ovšem banka ví, že jste jako osobnost platově 

nedoceněný, a proto jsme Vám nabídli splátky o 2% nižší, než poskytujeme ostatním 

klientům.“
81

 Za daných okolností by soudce půjčku přijmout v žádném případě 

neměl. Kdyby se o takovém počínání dozvěděla veřejnost, jistě by netrvalo dlouho, 
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aby se taková úsluha spojila s nějakým rozhodnutím soudce a toho označila za 

zkorumpovaného. Spolu s tím by taková situace znamenala snížení důvěry veřejnosti 

v justici. 

3.3.4 Důstojnost 

Důstojnost je asi jedna z prvních věcí, kterou si společnost s představiteli 

soudcovského stavu spojuje již odedávna. Důležitost důstojnosti je zdůrazněna 

i v Etických zásadách, které deklarují, že „Důstojné vystupování při výkonu funkce 

i v soukromém životě je pro každého soudce samozřejmostí.“ Soudci se mají 

vyvarovat nevhodného vystupování, projevů, i všeho, co by takový dojem mohlo 

vzbudit, to se týká vystupování při plnění funkce. Mám za to, že sem svým 

způsobem můžeme také zařadit jako příklad nevhodného chování účast soudkyně 

v Miss Monokini, o které jsem psala výše, protože pod pojmem důstojného 

vystupování si rozhodně nikdo nepředstaví soudkyni spoře oděnou (pouze ve 

spodním dílu plavek) na soutěži krásy, jakkoli se soutěž odehrává mimo výkon 

funkce ve volném čase soudkyně. Na důstojnosti soudcovského stavu to zcela jistě 

nepřidá. Důstojnost soudce se odráží i v nutnosti být oblečený při jednání do taláru, 

který značí důležitost soudce. Pod talárem samozřejmě soudci musejí mít 

společenský oděv. Stejně tak na důležitost role soudce poukazuje místo, které 

zaujímá v soudní síni, v jejím pomyslném čele, ve středu dění. 

Další úprava důstojnosti v etickém kodexu se týká vedení řízení před soudem, 

kdy soudce má vždy zachovávat důstojnost a pořádek. „Ke stranám řízení, jejich 

zástupcům, svědkům a dalším osobám se chová zdvořile, korektně a trpělivě.“ Stejné 

vystupování soudce na oplátku vyžaduje od stran a zástupců, stejně tak od soudních 

osob a všech, kteří jsou mu podřízeni. V zásadách je zdůrazněna také nutnost 

zdvořilého a korektního vystupování i mimo řízení před soudem, a to zejména při 

jednání se zaměstnanci soudu. Jak bylo uvedeno v podkapitole věnované přípravné 

službě justičních čekatelů, tak její součástí je seznámení soudců s celým aparátem 

soudu. Právě toto seznámení by soudci mělo pomoci s pochopením práce všech 

zaměstnanců soudu, a tím také zamezit kladení nesplnitelných nároků. Soudce by 

s ostatními zaměstnanci soudu měl jednat jako se sobě rovnými. A to nejen proto, že 

bez nich by řádný výkon soudcovské funkce nebyl možný. 



37 

 

V dalším bodě věnovaném důstojnosti se zásady opět zmiňují o vztahu 

soudců a sdělovacích prostředků. Ukládají soudcům při jednání s nimi být vstřícný 

a zdvořilý. Pokud soudce nepokládá osobní sdělení za vhodné, má zástupce 

sdělovacích prostředků odkázat na příslušného tiskového mluvčího soudu. Tiskovým 

mluvčím soudu je sice také soudce, ale je součástí výkonu jeho funkce jednat se 

sdělovacími prostředky, a ví, lépe než „řadoví“ soudci, co a jak je vhodné sdělovat, 

když je v této oblasti školený. 

3.3.5 Rovnost 

Etické zásady pojímají Rovnost jako rovnost před soudem. Zjištění rovnosti 

před soudem je považováno za základní předpoklad řádného výkonu soudcovské 

funkce. Soudce se při svojí činnosti musí vyvarovat jakéhokoli projevu diskriminace. 

Ke každému, ať již jde o strany řízení, svědky, zúčastnění osoby, nebo příslušníky 

jiných právních profesí a jiné soudce.  

V této zásadě je možné spatřovat naplnění principů čl. 37 odst. 3 Listiny, 

který stanoví, že „Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.“ A čl. 96 odst. 1 Ústavy, 

který tuto rovnost specifikuje pro řízení před soudem a říká, že „Všichni účastníci 

mají před soudem rovná práva.“ Oproti ustanovením Ústavy a Listiny Etické zásady 

zacházejí ještě dál, a rozšiřují okruh subjektů, na které se rovnost před soudem 

vztahuje. 

Problematikou rovnosti a rovného přístupu k soudu se ve své judikatuře 

zabýval i Ústavní soud. Jednalo se o případ právnické osoby, které Obvodní soud 

a následně Městský soud v Praze zamítl žádost o osvobození od placení soudních 

poplatků. Oba soudy vycházely ve svém rozhodnutí z předpokladu, že osvobození 

právnické osoby od placení soudních poplatků, je pojmově vyloučené, jelikož je 

založeno na posouzení sociálních poměrů a navíc by se jen těžko hledalo kritérium 

pro posouzení majetkových poměrů právnických osob obecně, zároveň by tímto 

zjišťováním byl soud nepřiměřeně zatížen. Ústavní soud v této věci vyslovil názor, 

že právnické osoby, kterým je zákonem přiznána procesní způsobilost, mají i stejná 

procesní práva jako osoby fyzické. „Skutečnost, že zjišťování poměrů právnické 

osoby při rozhodování o osvobození od soudních poplatků by mělo být obtížné či 

nákladné, sama o sobě nemůže být důvodem k tomu, aby u takového účastníka řízení 

byla předem a bez dalšího vyloučena možnost použití ustanovení § 138 odst. 1 OSŘ, 
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jehož aplikace může ve svých důsledcích ovlivnit i tak významné právo, jako je právo 

na přistup k soudu.“
82

,
83

  

Etické zásady dále ukládají soudci, aby zabránil zaměstnancům soudu 

a dalším podřízeným osobám, aby „ať již otevřeně nebo skrytě diskriminovaly osoby 

vystupující ve věci“ a také nedovolil takové chování ze strany zástupců stran a stran 

řízení. Listina uvádí v čl. 3 odst. 1 demonstrativní výčet důvodů diskriminace 

a stanovuje rovnost „bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení.“ V České republice si lze představit pro ilustraci například možnost, že 

některý z pracovníků soudu je zaujatý proti občanům romského původu. Nezáleží na 

tom, zda k tomu má či nemá subjektivní důvod, tento negativní postoj se při výkonu 

jeho zaměstnání nesmí žádným způsobem projevit. Není možné, aby docházelo 

například k záměrným průtahům v řízení s romským navrhovatelem, opakovanému 

nedostatečnému poučení ohledně jeho práv, nedodržování lhůt. 

3.3.6 Odbornost 

Poslední, ovšem o nic méně důležitý, bod Etických zásad je věnovaný 

odbornosti. Spolu s pečlivostí je odborná způsobilost soudce taktéž považována za 

základní předpoklad řádného výkonu funkce soudce. Hned v prvním bodě etický 

kodex zdůrazňuje přednost soudcovských povinností před veškerými jinými 

profesními činnostmi soudce, které mohou být významné jak pro výkon funkce, tak 

pro chod soudu.  

Za nejdůležitější pravidlo, uvedené v bodě věnovaném odbornosti, považuji 

povinnost soudce soustavně prohlubovat své odborné znalosti, k čemuž je mu 

nabízeno využít možností odborné přípravy a dalšího vzdělávání, které jsou nabízeny 

jak v rámci soudnictví, tak i mimo ně. Dále je soudci uloženo sledovat též vývoj 

                                                 
82

 Znění § 138 odst. 1 OSŘ (zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu): „Na návrh může 

předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry 

účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat 

účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné 

důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se 

osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození 

se však nevracejí.“ 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 13/98 ze dne 3. září 1998, publikováno ve Sbírce nálezů 

a usnesení pod sp. zn. N 98/12 SbNU 45. Dostupné na WWW: http:// http://kraken.slv.cz/IV.US13/98. 
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mezinárodního práva, jelikož je podle Ústavy ČR vázán při rozhodování kromě 

zákona rovněž mezinárodními smlouvami, jak již bylo uvedeno výše.  

Soudcova odborná způsobilost je prověřována již v rámci řízení 

předcházejícím jeho jmenování. Tím ovšem dochází k jejímu zajištění pouze při 

nástupu do výkonu funkce. Další vzdělávání je pak vlastní záležitostí soudce, 

především co se týká zdrojů, které k prohloubení a zvýšení své odborné kvalifikace 

použije. V každém případě je další vzdělávání soudců nevyhnutelné, jelikož dochází 

k neustálým změnám v právním řádu, jak na národní úrovni, tak na nadnárodní. 

Za účelem usnadnění odborného vzdělávání soudců byla zřízena Justiční akademie 

v Kroměříži. Úkolem Justiční akademie je kromě organizace výchovně vzdělávacích 

akcí v rámci přípravné služby justičních čekatelů, také umožnit soustavné vzdělávání 

soudců. Vzdělávací akce jsou pořádány v úzké součinnosti se soudy tak, aby 

odpovídaly jejich potřebám. Právě v rámci této součinnosti vzniká každý rok plán 

vzdělávání, na základě kterého vzdělávání probíhá. Vzdělávání je zajišťováno 

především prostřednictvím lektorů, jmenovaných Justiční akademií, a v místech 

k tomu určených – kromě sídla akademie v Kroměříži, také v regionálních učebnách, 

momentálně umístěných v Praze, Hradci Králové, Litoměřicích, Plzni, Českých 

Budějovicích, Ostravě, Brně a Olomouci.
84

 

Již z výčtu regionálních učeben je patrná ne zcela jednoduchá dostupnost pro 

všechny soudce, i přes to, že jsou učebny umístěny v sídlech krajských soudů. 

Přínosem pro možnosti vzdělávání soudců by jistě byla možnost nabídky školení 

přímo v budovách soudů, stejně tak přizpůsobení nabídky pro vzdělávání soudců, 

například na základě jejich věku či specializace, aby bylo patrno směřování 

vzdělávání i směrem k soudcům, nikoli jen z jejich strany. 

Problematikou odborného vzdělávání soudců se v roce 2002 v jednom ze 

stěžejních nálezů zabýval také Ústavní soud.
85

 Na základě ústavní stížnosti 

tehdejšího prezidenta V. Havla došlo prostřednictvím tohoto nálezu ke zrušení 

některých ustanovení zákona o soudech a soudcích. Tato ustanovení zaváděla, kromě 

jiného, nový institut povinného periodického hodnocení odborné způsobilosti 

soudců, důsledkem kterého mohlo dojít i ke skončení soudcovského mandátu. Také 

povinnost soudců prohlubovat své odborné znalosti prostřednictvím vzdělávacího 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 7/02 ze dne 18. června 2002, publikovaný ve Sbírce nálezů 
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systému Justiční akademie, jejíž správa je v rukou Ministerstva spravedlnosti, tedy 

moci výkonné. Ústavní soud dal v nálezu za pravdu prezidentu, že jmenovanými 

ustanoveními se odborné vzdělávání soudců dostává až příliš pod kontrolu moci 

výkonné, a tedy i do rozporu s principem dělby moci. Zároveň mne ale zaujalo 

disentní stanovisko soudce JUDr. V. Gütllera, zabývající se myšlenkou zavedení 

odborného hodnocení začínajících soudců, pod dobu tří (popř. pěti) let, po jmenování 

do funkce, jelikož u těchto soudců teprve praxe může ukázat, zda jsou jejich kvality 

a předpoklady po všech stránkách dostatečné pro výkon funkce soudce. Ze závěrů 

hodnocení by ovšem ani podle něj nemělo být vyvozeno ukončení soudcovského 

mandátu, ale především by mělo být podnětem pro soudce samého, aby svou 

odbornou úroveň zlepšil.  

V Etických zásadách je zdůrazněna také povinnost soudce prohlubovat 

a rozvíjet i své další „znalosti, zkušenosti a osobní kvality, které jsou důležité pro 

řádný výkon jeho povinností a pro jeho působení na veřejnosti jako významné 

osobnosti.“ Pod tento bod je možné zahrnout rozvoj osobních kvalit soudce, které 

byly probírané v rámci předchozích podkapitol, stejně tak rozbor věnovaný 

důstojnosti, ohledně soudcova „působení na veřejnosti jako významné osobnosti.“ 

Od soudce veřejnost očekává, že bude vzdělaný i mimo svůj obor, že se bude dále 

vzdělávat právě i v oblastech netýkajících se přímo práva, například že soudce se 

specializací na rodinné právo bude mít základní znalosti z oblasti dětské psychologie, 

že bude sečtělý a bude mít aktuální všeobecný přehled, co se děje ve světě, ale i na 

domácí scéně, očekává od něj také jakousi životní moudrost. Protože člověk, který 

každý den rozhoduje o osudech ostatních lidí, by měl být člověkem moudrým.  

V závěru Etických zásad nalezlo místo pravidlo, které se vrací ke slibu 

skládanému soudci, prostřednictvím povinnosti soudců plnit všechny svoje 

povinnosti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Těmto pojmům se budu 

věnovat v další kapitole.  

3.4 Zákonná úprava práv a povinností soudců 

Úpravě práv a povinností soudců se věnují §§ 79-83 zákona o soudech 

a soudcích. Jelikož většinu principů jsem již přiblížila v předchozí podkapitole, v této 

bude uveden pouze stručný přehled zákonné úpravy, pro účely porovnání v závěru 

celé této kapitoly. 
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 Hned v úvodu uvedených ustanovení zákon zmiňuje soudcovskou nezávislost 

a vázanost soudců zákonem. Soudcům je dána povinnost vykládat zákon podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí, a také jsou určeny povinnosti týkající se rozhodování 

soudců. Je třeba rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně 

a spravedlivě a pouze na základě skutečností, který byly zjištěny v souladu se 

zákonem. Zároveň zákon uvádí zákaz narušovat nebo ohrožovat soudcovskou 

nezávislost či nestrannost. Dále zákon zmiňuje povinnost soudce vykonávat svou 

funkci svědomitě a jak při jejím výkonu, tak i v občanském životě, se zdržet všeho, 

co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru veřejnosti 

v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.  

V druhém odstavci § 80 zákona o soudech a soudcích jsou demonstrativně 

uvedena opatření, která by měla být dodržována v zájmu zachování nezávislosti 

a nestrannosti výkonu soudcovské funkce. Soudce má povinnost prosazovat 

a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst, nesmí svým chováním 

zavdat příčinu ke snížení důvěry s důstojností soudnictví, musí odmítnout jakýkoliv 

zásah, jehož důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví. Zákon 

zakazuje soudci, aby se nechal ovlivnit při výkonu funkce veřejným míněním, 

sdělovacími prostředky či zájmy politických stran a v neposlední řadě je soudci dána 

povinnost vystupovat nezaujatě a k účastníkům řízení přistupovat bez jakýchkoli 

předsudků. 

Soudci je zákonem přikázáno vykonávat funkci v souladu se zájmem na 

řádném výkonu soudnictví, při výkonu své funkce je povinen každému z účastníků 

poskytnout plnou možnost k uplatnění jejich práv, přičemž s nimi nesmí jednat 

samostatně nebo jim podávat informace o skutkové podstatě. Zákon také ukládá 

soudci pečlivě a srozumitelně odůvodnit rozhodnutí, která vydá.  

Při činnosti mimo výkon funkce a při výkonu svých politických práv je soudce 

povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení důvěry v soudnictví. 

Zároveň se soudci ukládá povinnost v jeho osobním životě dbát o to, aby 

nedocházelo k narušování důstojnosti funkce a ohrožení důvěry v řádné soudnictví, a 

soudce zejména nesmí umožnit zneužití své funkce k prosazování soukromých zájmů 

a nesmí působit jako rozhodce a zastupovat účastníka ve sporu. Soudce je také 

zákonem zavázán zachovávat náležitou úctu k ostatním příslušníkům soudcovského 

stavu, osobám vykonávajícím jiná právnická povolání a k zaměstnancům soudu, 
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účastníkům či stranám soudního řízení je povinen se zdržet projevů sympatií stejně 

tak jako se musí vyvarovat projevování negativních postojů.  

Velmi důležitou povinností, kterou zákon uvádí v samostatném paragrafu, je 

povinnost mlčenlivosti. Tato povinnost se vztahuje na veškeré informace, které 

soudce získal v souvislosti s výkonem funkce, a to i po skončení výkonu. Tedy tato 

povinnost, na rozdíl od ostatních, skončením pracovního vztahu nezaniká. Aby 

soudce či bývalý soudce přestal být touto povinností vázán, musí být rozhodnuto 

o zproštění mlčenlivosti. Mlčenlivosti může být soudce zproštěn buď zvláštním 

právním předpisem, nebo osobou k tomu povolanou. Podle zákona o soudech 

a soudcích je oprávněn soudce zprostit povinnosti mlčenlivosti předseda soudu, a to 

z vážných důvodů. Ani při konstatování, že takové vážné důvody existují, není 

oprávněná osoba povinná o zproštění mlčenlivosti rozhodnout, vždy je třeba pečlivě 

zvážit všechny okolnosti.  

Soudci je svěřena odpovědnost za jeho odbornou úroveň při výkonu funkce. 

Má povinnost prohlubovat své právní a další znalosti potřebné pro výkon funkce, 

soustavným vzděláváním. Kromě samostudia jsou vyjmenovány jako možnosti 

zvýšení a prohloubení kvalifikace zejména vzdělávací akce, organizované Justiční 

akademií, případně soudy a vysokými školami. Zároveň má soudce svými 

odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívat při odborné přípravě a vzdělávání 

ostatních soudců a dalších pracovníků justice. Pokud mu v tom nebrání plnění 

povinností v rámci soudnictví, může se podílet také na odborném vzdělávání 

příslušníků jiných právnických povolání. Využít takto znalostí soudce je možné jen 

s jeho souhlasem, a výkon výše vyjmenovaných povinností se považuje za výkon 

justice.  

3.4.1 Poznámky závěrem 

 V předchozích podkapitolách došlo k seznámení se dvěma základními zdroji 

etických pravidel, kterými by se měli řídit soudci v České republice. V závěru této 

kapitoly bych ráda shrnula společné a rozdílné znaky závazné zákonné úpravy práv 

a povinností soudců a pravidel obsažených v Etických zásadách, které se dobrovolně 

zavazují dodržovat soudci, kteří jsou členy Soudcovské unie České republiky.  

 Oba zdroje obsahují pravidla, která se vztahují k nezávislosti a nestrannosti 

soudců. Etické zásady, podle mě poněkud netradičně, celkem striktně oddělují 
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nezávislost od nestrannosti, kdežto v zákoně je většinou úprava věnována oběma 

institutům zároveň. Etické zásady v bodech věnovaným nestrannosti a nezávislosti 

zdůrazňují, že soudce má kontrolovat podporu plnění povinností i vysokých nároků 

na chování soudců, což mi přijde více, než správné. Zákon i zásady zpracovávají 

téma ovlivňování soudců, rozdíl je v pojetí úpravy. V Etických zásadách je soudci 

zakázáno podléhat vlivům a nátlakům, kdežto v zákoně je zakázáno narušovat či 

ohrožovat nezávislost a nestrannost soudců „zvnějšku“. Zákon navíc oproti etickým 

zásadám obsahuje demonstrativní výčet záruk nezávislosti a nestrannosti, kde je 

podle mého názoru i na základě historické zkušenosti, zdůrazněn mimo jiné také 

zákaz nechat se ovlivnit při výkonu funkce zájmy politických stran. Doufám, že 

postupně bude oslabována potřeba toto ustanovení zakotvit v zákoně výslovně, až 

bude docházet k nástupu nové generace soudců, kteří by minulostí, kdy bylo všechno 

ve státě propojeno se zájmy jedné politické strany, nemuseli a neměli být ovlivněni.  

 V Etických zásadách je jeden z bodů celý věnovaný bezúhonnosti, která je 

v zákoně uvedena „pouze“ mezi předpoklady pro možnost ucházet se o funkci 

soudce, proto mi tohle podrobnější a ucelenější uvedení etických pravidel 

vztahujících se k bezúhonnosti i po jmenování do funkce soudce přijde správné. Při 

bližším pohledu do textu zákona lze zjistit, že některá pravidla uvedená v Etických 

zásadách v bodě věnovaném bezúhonnosti jsou „skryta“ i v textu zákona, případně se 

vztahují na více bodů Etických zásad najednou. Pro ilustraci lze uvést například 

nutnost chovat se v profesním i osobním životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit 

důstojnost funkce nebo důvěru v soudnictví. Zákon ovšem postrádá jakékoliv 

pravidlo věnované správě vlastního majetku soudců, a to povinnost vystupovat 

svědomitě při jejím výkonu. Absence tohoto pravidla mi přijde správná, jelikož 

porušení povinností uvedených v zákoně může být předmětem kárného řízení, 

a správa vlastního majetku by měla být od výkonu funkce soudce striktně oddělena, 

tedy by podle mě nemělo být možné ani vést kárné řízení proti soudci, který 

chyboval při správě vlastního majetku.  

 Zásady shrnuté pod bodem důstojnost jsou v zákoně k nalezení taktéž po 

trochu bližším zkoumání. V obou zdrojích je možné nalézt pravidlo přikazující 

soudci, aby ve svém osobním životě dbal o to, aby jeho chování nenarušovalo 

důstojnost funkce. Taktéž v obou zdrojích je obsažena povinnost soudců zachovávat 
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náležitou úctu a zdvořilé vystupování při jednání s podřízenými, zaměstnanci soudu, 

účastníky řízení nebo sdělovacími prostředky.  

 Stejně tak se zákon i Etické zásady věnují ve své úpravě problematice rovnosti, 

a to ve vztahu k účastníkům a stranám řízení, a povinnosti soudce vystupovat 

nezaujatě a bez předsudků, zásady zmiňují přímo nutnost vyvarovat se jakéhokoli 

projevu diskriminace při řízení.  

 Posledním bodem, který je obsažen v obou úpravách, je odbornost soudců. 

Úprava obsažená v Etických zásadách je zaměřená výhradně na povinnost soudce 

vzdělávat sám sebe, kdežto úprava obsažená v zákoně se věnuje taktéž možnosti a do 

jisté míry povinnosti soudce přispívat svými již nabytými znalostmi a zkušenostmi 

při přípravě a vzdělávání členů dalších právnických profesí, ovšem současně je 

zdůrazněna nutnost souhlasu soudce s takovým využitím jeho schopností a znalostí.  

 Zásadní rozdíl v úpravě povinností vidím v absenci úpravy dodržování 

povinnosti mlčenlivosti v etických zásadách. Nejdříve mě tato skutečnost zarazila, 

poté jsem si ale uvědomila, povinnost mlčenlivosti nepředstavuje výhradně etické 

téma, proto v by v Etických zásadách těžko hledala své místo. Především je ale 

povinnost mlčenlivosti velmi podrobně upravena ve zvláštních zákonech, proto není 

zapotřebí, aby byla rozváděna v zákoně o soudech a soudcích do větších podrobností.  

 Obecně by se dalo říci, že Etické zásady chování soudce jsou směřovány 

směrem k soudci, k povinnostem, které má dodržovat on sám, jedná se o základní 

zásady správného chování, které, ač jsou velmi obecné, mohou být schopné 

poskytnout alespoň návod, jak uvažovat v základních situacích, které soudce čekají, 

kterým směrem svoje úvahy zaměřit. Například úprava správy vlastního majetku mi 

přijde kazuističtější, než zbytek kodexu, nicméně si myslím, že v něm má místo 

oprávněně, řeší otázku spojenou s každodenním životem soudce. Možná by bylo 

dobré, aby v kodexu byl v rámci některého z bodů, nejspíše nestrannosti či 

nezávislosti, upraven vztah soudců k ostatním profesím, k jejich vzájemným stykům, 

případně hranicím, které není vhodné překračovat.  

 Právě v této oblasti vidím rezervy Etických zásad, které sice povinnosti 

v oblasti etiky rozvádějí podrobněji než zákon, ale stále nejsou schopné poskytnout 

rady, jak se má soudce chovat, nestanovují jasné hranice, a právě toto mě vrací 

zpátky k myšlence vytvoření etických rad nebo alespoň každoročně vydávaných 

sborníků, ve kterých by byly zdokumentované případy týkající se etických prohřešků 
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soudců. Aby si každý mohl stanovit mantinely vhodného chování, či se vyvarovat 

chyb svých kolegů.  

 Po prostudování zdrojů etických pravidel chování soudců vidím obrovskou 

odpovědnost, kterou na sebe soudci berou a se kterou se musejí potýkat celý život. 

Musejí se neustále ohlížet přes rameno, domýšlet důsledky svého chování, zvažovat, 

co je a co není vhodné v jejich postavení udělat, kam ještě mohou jít například na 

večeři a kde by jejich přítomnost mohla vyvolat otázky. Zájemce o profesi soudce by 

si měl všechny tyto aspekty uvědomit a zvážit. Ano, funkce soudce s sebou nese 

společenské postavení a finanční zabezpečení, ale funkce soudce je spjata také 

s každodenní odpovědností. A ne každý je připraven takový závazek plnit.   
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4 Důsledky porušení etických pravidel 

Není možné zajistit, ideální stav, tedy aby se všichni soudci neustále řídili všemi 

etickými pravidly. Každé porušení etických pravidel s sebou nese důsledky. Ty se 

však liší podle závažnosti porušeného pravidla, a také podle toho, kde je dané 

pravidlo upraveno. 

4.1 Odpovědnost soudce  

Jak již bylo náplní předchozích podkapitol, etická pravidla pro chování soudců 

jsou upravena v různých právních předpisech, i nezávazných dokumentech. Právě 

podle toho, kde je to které pravidlo, k jehož porušení došlo, obsaženo, je soudce za 

své chování v různé míře odpovědný. Druhy a míra odpovědnosti soudce za jeho 

neetické jednání bude rozebrána v následujících podkapitolách.  

4.1.1 Morální odpovědnost 

Morální odpovědnost soudců odpovídá porušení pravidel chování určených 

etickým kodexem. Morální odpovědnost je jakási kategorie zbytkové odpovědnosti, 

když není možné porušení etického pravidla postihnout podle žádného právně 

závazného předpisu. Ale jedná se zároveň o kategorii velice podstatnou, kterou by se 

měl soudce sám řídit vždy, když uvažuje, zda určité pravidlo chování porušit. 

Představuje odpovědnost soudce k sobě samému a také odpovědnost vůči veřejnosti 

vkládající v něj důvěru při každodenním rozhodování o jejich životech.  

Etické kodexy byly velmi podrobně představeny v předchozích kapitolách, 

proto jim zde již zde nebude věnována taková pozornost. 

Zásadními pojmy, které se pojí s morální odpovědností soudce, jsou pojmy 

soudcova vědomí a svědomí. S těmito pojmy se soudce setkává již při vzniku své 

funkce, a to při skládání slibu.
86

 Slib ukládá soudci vykládat právní řád podle „svého 

nejlepšího vědomí a svědomí,“ tedy dává rozhodování soudce vnitřní vázanost při 

rozhodování a výkladu ustanovení právního řádu. Ohledně tohoto slovního spojení 

uvádí J. Bičovský, že „výraz nejlepší vědomí a svědomí je pojmovou spřežkou, která 

má už historický charakter a jaksi bez dalších úvah se přejímá do nových ustanovení 

                                                 
86

 Znění slibu soudce je uvedeno v § 62 zákona o soudech a soudcích, a také v poznámkách pod čarou 

v této práci. 
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bez bližších úvah o jejich náplni.“
87

 Právě proto mi přijde vhodné, v podkapitole 

věnované morální odpovědnosti soudců, se pozastavit nad pojmy soudcova vědomí 

a soudcova svědomí. 

Vědomí je vykládáno rozdílně v psychologii, jako stav mysli, a ve filosofii, 

kde souvisí s pojmem vědění, přísunu informací. Oba tyto výklady spolu ovšem 

souvisí a jsou nerozlučně spjaty, jelikož kvůli dynamické povaze vědomí není možné 

je od sebe oddělit. Svědomí je kategorií bližší etice, často je definováno jako mravní 

vědomí či vědomí viny, odpovědnost. Pojmy vědomí a svědomí jsou si blízké, jak 

nám již samotná slova napovídají, jsou odvozena od stejného řeckého základu 

„syneidesis“, překládaného jako spoluvědomí. Ve vztahu k soudci se tyto pojmy 

používají v souvislosti s výkladem zákona, s aplikací obecných principů na konkrétní 

případ. K tomuto procesu je zapotřebí, aby soudce měl potřebné znalosti, informace, 

určitý stav vědomí, a zároveň se musí projevit svědomí, jako etická složka, která je 

spjata se zajišťováním spravedlnosti soudcem.
88

 

4.1.2 Trestní odpovědnost, odpovědnost za přestupek a odpovědnost civilní 

Soudci obecně nepožívají trestněprávní imunity, tedy jsou zásadně trestě 

odpovědní za veškeré svoje trestné jednání. Zákon o soudech a soudcích však v § 76 

stanoví omezení, že soudce lze pro činy spáchané při výkonu funkce nebo 

v souvislosti s ním trestně stíhat jen se souhlasem prezidenta republiky. To samé 

platí na možnost vzetí soudce do vazby v souvislosti s takovým činem. Svolení 

prezidenta republiky je tedy třeba v případě, že soudce má být trestně stíhán pro 

trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce, a to i tehdy, kdy osoba, která 

čin spáchala, již tuto funkci nevykonává. Tento souhlas je získáván orgány činnými 

v trestním řízení přímo od orgánu oprávněného souhlas udělit.
89

 Orgán, který trestní 

stíhání proti soudci zahájil, musí o jeho zahájení vyrozumět Ministerstvo 

spravedlnosti ČR a předsedu příslušného soudu. Ve zvláštní části trestního 

zákoníku
90

 jsou uvedeny skutkové podstaty trestných činů, na něž se nutnost udělení 

souhlasu s trestním stíháním vztahuje. Jedná se o trestné činy, kterých se mohou 
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 BIČOVSKÝ, J.: Pokleslost justice a její obroda: Nejlepší vědomí a svědomí a práce soudců. 

Soudce, 2007, č. 7-8, s. 42-46. 
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 Tamtéž. 
89

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98. 
90

 Zákon č. 40/1964 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „trestní zákoník“. 
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dopustit úřední osoby
91

, konkrétně Zneužití pravomoci úřední osoby,
92

 maření úkolu 

úřední osoby z nedbalosti
93

 a přijetí úplatku
94

. Pokud by byl soudce pravomocně 

odsouzen pro úmyslně spáchaný trestný čin, nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody za trestný čin spáchaný z nedbalosti, zakládá toto pravomocné 

odsouzení důvod zániku funkce soudce.
95

 

Předpisy nevylučují ani odpovědnost soudce za přestupek, kterého se soudce 

dopustí podle přestupkového zákona,
96

 jako se ho může dopustit každý jiný občan. 

Přestupkový zákon vyjmenovává sankce, které je možné za spáchaný přestupek 

uložit, a to napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci a zákaz pobytu. 

Pokud byla přestupkem zároveň způsobena poškozenému majetková škoda, může 

podat v řízení návrh na její náhradu. Musí tak ovšem učinit včas a škoda a její výše 

musí být spolehlivě zjištěna, aby v případě shledání soudce vinným ze spáchání 

přestupku, mohl správní orgán příslušný k projednání přestupku, uložit soudci takto 

vzniklou škodu nahradit. Jestliže správní orgán zjistí, že se soudce přestupku 

nedopustil, nebo jeho spáchání soudcem nelze spolehlivě prokázat, řízení zastaví 

a poškozeného zároveň odkáže s jeho nárokem na civilní řízení nebo řízení k jinému 

příslušnému orgánu.  

Dalším typem odpovědnosti, která se nabízí, je odpovědnost civilní, se 

rozumí odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. V Listině základních práv a svobod je v čl. 36 

garantováno v rámci práva na spravedlivý proces také právo na náhradu škody 

způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné 

správy. Z aplikace principu nezávislosti soudce nemůže být vůči účastníkům přímo 

soukromoprávně odpovědný. Jeho neodpovědnost ale nemůže být na újmu 

poškozené straně. Takto vzniklá odpovědnost tedy přechází na stát, její úprava je 
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 Definice je obsažena v § 127 trestního zákoníku. 
92

 § 329 trestního zákoníku; tohoto trestného činu se dopustí úřední osoba, která „v úmyslu způsobit 

jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch“ tím, 

že vykonává svoji pravomoc způsobem, který odporuje jinému právnímu předpisu, překročí pravomoc 

nebo nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci.  
93

 § 330 trestního zákoníku; takového trestného činu se dopustí „Úřední osoba, která při výkonu své 

pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu. 
94

 § 331 trestního zákoníku; trestného činu Přijetí úplatku se dopustí ten, „Kdo sám nebo 

prostřednictvím jiného souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného 

přijme nebo si dá slíbit úplatek“ a také kdo za uvedených okolností úplatek „žádá“. 
95

 Úprava zániku funkce soudce v § 94 zákona o soudech a soudcích. 
96

 Zákon č. 200/1992 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „přestupkový zákon“. 

Do 1. října 2008 bylo možné na žádost soudce projednat přestupek v kárném řízení před kárným 

senátem. 



49 

 

obsažena v zákoně o odpovědnosti za škodu.
97

 Účelem tohoto zákona je zabezpečit 

vůči poškozeným účinnou reparaci škody, která byla způsobena při výkonu veřejné 

moci, včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou 

újmu. Ve věcech náhrady škody takto vzniklé jedná za Českou republiku 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, soudce může být postihnut regresním nárokem. 

Regresní nárok státu vůči soudci vzniká pouze v případě, že byla vina soudce 

zjištěna v kárném nebo trestním řízení, a výše regresní úhrady nesmí přesahovat 

5.000 Kč (s výjimkou úmyslného zavinění). Soud má sice moderační právo a má 

možnost regresní náhradu přiměřeně snížit, ovšem opět s výjimkou kdy se jedná 

o škodu způsobenou úmyslně.
98

 

4.1.3 Kárná odpovědnost 

Kárná odpovědnost vyplývá především ze zvláštního postavení soudců a je 

odpovědností za kárné provinění. Úprava kárné odpovědnosti soudců je obsažena 

v zákoně o soudech a soudcích, v §§ 86-90. Za kárné provinění jsou podle zákona 

odpovědní soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu. Kárné provinění je v zákoně 

definováno jako „zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování 

nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje 

důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů,“ a také 

pod pojem kárného provinění zahrnuje „zaviněné porušení povinností spojených 

s funkcí předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu 

nebo Nejvyššího správního soudu.“
99

 Pro účely této práce postačí definice první, 

v rámci které se soudci mohou dopustit pochybení etických povinností, ač lze 

postihnout pouze porušení těch, které soudcům ukládá zákon. Aby mohl být soudce 

prohlášen odpovědným za spáchání kárného provinění, je potřeba prokázat jeho 

zavinění, přičemž míra zavinění se posuzuje podle ustanovení trestního zákoníku.
100
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 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“. 
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 Na tomto místě problematiku opustíme. Dále viz  například VOJTEK, P. Odpovědnost za škodu při 

výkonu veřejné moci: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-427-8.  
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 § 87 zákona o soudech a soudcích.  
100

 § 15 a 16 trestního zákoníku. Míra zavinění je možná ve formě přímého nebo nepřímého úmyslu, 

vědomé či nevědomé nedbalosti. 
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Za kárné provinění je možné uložit soudci kárné opatření, podle závažnosti 

spáchaného provinění. Zákon o soudech a soudcích vyjmenovává tyto druhy kárných 

opatření: důtka, snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu a odvolání z funkce 

soudce.
101

 Kromě těchto kárných opatření zákon také umožňuje od potrestání soudce 

upustit, jestliže ve vztahu k osobě soudce a ke všem okolnostem případu se jako 

postačující postih jeví už samotné projednání případu kárným soudem. 

Kárná odpovědnost soudce za konkrétní kárné provinění zaniká, jestliže nebyl 

do 3 let od jeho spáchání podaný návrh na zahájení kárného řízení, proto je nutné 

návrh podat v zákonné objektivní lhůtě. Zároveň je navrhovatel omezen v možnosti 

podání návrhu také subjektivní lhůtou, která činí 6 měsíců ode dne, kdy se 

navrhovatel o skutečnostech týkajících se kárného provinění dozvěděl. Kárné řízení 

upravuje zvláštní právní předpis a budu se mu věnovat v následující podkapitole.  

4.2 Kárné řízení 

Kárné řízení a jeho průběh je upraveno v zákoně o řízení ve věcech soudců.
102

 

K řízení je podle tohoto zákona příslušný Nejvyšší správní soud a předmětem 

kárného řízení je kárná odpovědnost soudce, předsedy soudu, místo předsedy soudu 

nebo předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu. 
103

 

Ve věcech kárné odpovědnosti soudců jedná a vydává rozhodnutí kárný soud při 

Nejvyšším správním soudu, který ve věcech soudců rozhoduje v šestičlenných 

senátech, složených z předsedy senátu, jeho zástupce, soudce a tří přísedících. Zákon 

ukládá, že předsedou senátu je vždy soudce Nejvyššího správního soudu, jeho 

zástupcem musí být soudce Nejvyššího soudu a poslední z členů senátu zastupujících 

soudcovskou obec je jeden ze soudců vrchního, krajského nebo okresního soudu. 

Mezi přísedícími musí být podle zákona vždy jeden státní zástupce, jeden advokát 

a dále jedna osoba, která vykonává jiné právnické povolání, a zároveň je zapsána 

v seznamu přísedících pro řízení ve věcech soudců. Členové kárného senátu jsou 
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 K uložení posledního ze jmenovaných kárných opatření, tedy odvolání z funkce soudce, kárný 

senát Nejvyššího správního soudu přistupuje velmi zřídka. Od roku 2010, od kterého jsou na 

stránkách Nejvyššího správního soudu dostupná anonymizovaná kárná rozhodnutí online, k uložení 

tohoto kárného opatření došlo pouze ve 2 případech. V roce 2012, kdy byl odvolán soudce pražského 

Městského soudu pro neodůvodněné průtahy v řízení (rozhodnutí kárného senátu při NSS sp. zn. 13 

Kss 7/2011) a v letošním roce, 2015, kdy došlo k odvolání soudce Obvodního soudu pro Prahu 6, za 

nedovolenou manipulaci se spisy (rozhodnutí kárného senátu při NSS 13 Kss 6/2014). 
102

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

pozdějších předpisů. Dále jen „zákon o řízení ve věcech soudců“. 
103

 Pro účely této práce dále již jen „kárná odpovědnost soudce“. 
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vybíráni losem z navržených kandidátů, jeho funkční období je pětileté a jeho 

rozhodnutí jsou přijímána většinou všech hlasů.
104

 

Kárné řízení je zahájeno dojitím návrhu, podaného ve lhůtě uvedené výše 

a podaného oprávněnou osobou, kterou je: 
105

  

- prezident republiky proti kterémukoliv soudci,  

- ministr spravedlnosti také proti kterémukoliv soudci,  

- předseda Nejvyššího soudu, a to proti kterémukoliv soudci tohoto 

soudu a také proti soudci nižšího stupně, která jedná ve věci v rámci 

pravomoci soudů, v nichž je Nejvyšší soud vrcholným soudním 

orgánem,  

- předseda Nejvyššího správního soudu, možnost podat návrh je 

upravena obdobně jako u předsedy Nejvyššího soudu,  

- předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu 

a soudů nižšího stupně,  

- předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu 

a proti soudci okresního soudu,  

- předseda okresního soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu 

a také proti soudci jiného okresního soudu.
106

 

Po doručení návrhu a kontrole náležitostí
107

 doručí předseda senátu do vlastních 

rukou kárně obviněnému tento návrh na zahájení řízení a zároveň ho poučí o jeho 

právech v řízení. Pokud nedošlo k podání návrhu ministrem spravedlnosti, musí být 

návrh zaslán také jemu, a samozřejmě, také předsedovi příslušného soudu, u nějž 

                                                 
104

 Zákon ovšem také uvádí, že pokud dojde k rovnosti hlasů při rozhodování o tom, zda se soudce 

dopustil kárného provinění, musí senát vydat zprošťující rozhodnutí. Spatřuji v tom promítnutí 

povinnosti z trestního práva, a to tedy prokázat vinu nade vší pochybnost, a pokud se vinu nepodařilo 

dostatečně prokázat, z čehož pramení neschopnost soudců shodnout se na jednotné odpovědi v otázce 

viny, není možné ani soudce uznat vinným. 
105

 Opět pro zjednodušení uvádíme pouze úpravu týkající se pouze kárné odpovědnosti soudců, nikoli 

funkcionářů soudu. 
106

 V rozhodnutí sp. zn. 16 Kss 8/2013se Nejvyšší správní soud vyjádřil v tom smyslu, že „…pokládá 

za správné, že předseda soudu je jedním z kárných žalobců a sdílí dokonce přesvědčení, že by měl být 

žalobcem nejčastějším. Právě předseda soudu je totiž v denním kontaktu se soudci svého soudu, podílí 

se na jejich výběru, významně organizuje jejich práci … a měl by mít proto i nejvíce relevantních 

informací nejen o jejich pracovním nasazení a výsledcích, nýbrž také o jejich osobní situaci 

a případných pracovních či soukromých problémech.“ S tímto názorem souhlasím a plně se s ním 

ztotožňuji, žalobce z vyšších instancí bych považovala za jakousi pojistku, pokud předseda soudu 

neodhalí jisté nedostatky nebo je k soudcům příliš benevolentní a rozhodne se kárnou žalobu nepodat.  
107

 § 9 odst. 2 zákona o řízení ve věcech soudců. 
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kárně obviněný soudce vykonává svou funkci. Po rozeslání všem, komu zákon 

ukládá návrh doručit, provede předseda senátu předběžné šetření, v rámci kterého 

může řízení zastavit, přerušit nebo na základě jeho výsledků nařídit termín ústního 

jednání. K ústnímu jednání je třeba předvolat kromě navrhovatele a kárně 

obviněného také jeho zástupce, pokud si jej zvolil, a pokud je potřeba, jsou 

předvoláni k ústnímu jednání též svědci.  

 Ústní jednání je možné konat zásadně za přítomnosti navrhovatele a kárně 

obviněného. Zákon o řízení ve věcech soudců upravuje také možnost konání ústního 

jednání bez přítomnosti kárně obviněného, a to pouze pokud se odmítne jednání 

zúčastnit nebo se nedostaví bez důvodné omluvy. Zákon stanoví, že ústní jednání je 

vždy veřejné. 

 V řízení před kárným soudem dojde nejprve k přednesení návrhu na zahájení 

kárného řízení navrhovatelem a k jeho odůvodnění. Následně dojde k seznámení 

přítomných s výsledky předběžného šetření, pokud bylo provedeno. Následuje 

výslech kárně obviněného, kterému zákon umožňuje výpověď odepřít. Pokud je 

potřeba provedení dalších důkazů, dojde k jejich provedení na tomto místě. Kárný 

soud ke zjištění skutkového stavu využívá například informací, které získal ze spisů 

vedených ohledně případů kárně obviněného, přehledů o výkonnosti soudců, 

absenčních karet, vyjádření soudcovských rad, výpovědí svědků, případě 

porovnáním s obdobnými situacemi. V případech, kdy se kárný senát zabývá kárným 

proviněním týkajícím se průtahů v řízení, bere také v potaz celkovou zahlcenost 

soudu případy a schopnost ostatních soudců se s nápadem vypořádat. Soud musí vzít 

v úvahu veškeré okolnosti, které mohou být rozhodující při posuzování případu. 

 Po skončení dokazování poskytne předseda senátu prostor pro vyjádření, a to 

nejprve navrhovateli, obhájci kárně obviněného a poslední slovo vždy patří 

samotnému kárně obviněnému. Po závěrečných vyjádřeních se senát odebere 

k závěrečné poradě. O této poradě, stejně jako o celém jednání, je pořizován 

protokol.  

 Dojde-li senát k závěru, že se soudce dopustil kárného provinění, rozhodne, že 

je vinen a je mu uloženo kárné opatření z výše vyjmenovaných, nebo dojde 

k rozhodnutí, že se od uložení kárného opatření upouští, za podmínek uvedených 

výše. Senát má také možnost vynést zprošťující rozhodnutí, pokud po pečlivém 

zvážení všech důkazů a okolností dojde k závěru, že se soudce provinění nedopustil, 
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nebo nelze prokázat, že se kárně obviněný skutku dopustil, nebo pokud není možno 

prokázat, že se takový skutek vůbec stal, nebo pokud tento skutek není kárným 

proviněním. Při zproštění vzniká soudci nárok vůči státu na náhradu účelně 

vynaložených nákladů v souvislosti s kárným řízením.  

 Rozhodnutí předseda senátu vyhlašuje veřejně při ústním jednání, rozhodnutí je 

třeba vždy písemně vyhotovit. Písemné vyhotovení musí obsahovat kromě výroku 

o vině či nevině, a uložení či upuštění od uložení opatření, také stručné odůvodnění 

a poučení o odvolání. Poučení o odvolání se nese vždy ve stejném duchu a to, že 

„Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.“
108

 Jediným opravným 

prostředkem, který zákon o řízení ve věcech soudců připouští, je obnova řízení. 

Návrh na obnovu je možné podat proti rozhodnutí, kterým byl soudce shledán 

vinným ze spáchání kárného provinění. Zákon také upravuje, že po uplynutí 5 let od 

právní moci rozhodnutí, kterým bylo soudci uloženo kárné opatření, se na soudce 

hledí, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán, Jestliže výkon kárného opatření do 

této doby ještě neskončil, dojde k zahlazení kárného postihu jeho vykonáním. 

4.2.1 Kárná praxe a konkrétní příklady kárných provinění 

 Z oblasti kárných řízení bych na tomto místě ráda zmínila velmi rozsáhlou 

a zajímavou analýzu, kterou v roce 2015 publikoval Tomáš Friedel v časopise 

Jurisprudence.
109

 Ve studii je zkoumání podrobeno celkem 131 rozhodnutí, přičemž 

o kárná provinění se jedná v 63 případech (67 relevantních případech)
110

, tedy 

v těchto všech lze nalézt výrok o vině soudce, tedy je vysloveno, že došlo ke 

spáchání kárného provinění. Autor v článku dělí kárná provinění, kterých se soudci 

dopouštějí, do 5 kategorií, a to na provinění týkající se nečinnosti, nakládání se spisy, 

porušení práva na zákonného soudce, dále ta, která se týkají správy soudu a poslední 

kategorií ve výčtu jsou provinění shrnutá do kategorie „ostatní“. Nejpočetněji 

zastoupenou kategorií je kategorie týkající se nečinnosti, sem spadá 51 relevantních 

případů, které představují 76%. Kárného provinění týkajícího se nakládání se spisem 
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 § 21 zákona o řízení ve věcech soudců. Problematikou jednoinstančnosti kárného řízení se ve své 

judikatuře zabýval též Ústavní soud, a to v nálezu ze dne 29. září 2010, sp. zn. Pl. ÚS. 33/09, 

publikovaný ve Sbírce nálezů pod sp. zn. 205/58 SbNU 827. Dostupné z WWW: 

http://kraken.slv.cz/Pl.US33/09.  
109

 FRIEDEL, T.: Jak čeští soudci (ne)smí jednat. Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se 

soudci v letech 2008-2014. Jurisprudence, 2015, č. 1, s. 15-23.  
110

 Autor dále rozlišuje případy a relevantní případy, těch relevantních je 67. Relevantním případem se 

rozumí druhově odlišné jednání v rámci jednoho spisu. Tedy jeden případ může sestávat ze dvou 

relevantních případů. 

http://kraken.slv.cz/Pl.US33/09
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se týkalo šest relevantních případů, tedy celkově 9 %. Pouze ve dvou případech došlo 

k porušení práva na zákonného soudce, tedy že soudci jednali, když neměli 

pravomoc, jedná se o 3 % z případů. Kárných provinění týkajících se správy soudů 

se soudci dopustili také jen ve 2 relevantních případech, tedy opět pouze 3 % z celku. 

Zbývajících 9 %, představovaných šesti relevantními případy připadá na kategorii 

ostatních kárných provinění. A právě tato provinění jsou pro tuto práci nejvíce 

relevantní, jelikož do této kategorie byla v analýze zařazena jednání, která kromě 

jiného představují i porušení etických pravidel soudcovského stavu. Konkrétním 

příkladům se v této podkapitole budu věnovat později.  

 Pro srovnání jsem na stránkách Nejvyššího správního soudu vyhledala 

rozhodnutí kárného senátu, která jsou veřejně dostupná. Zveřejněná jsou rozhodnutí 

od roku 2010, z této doby jsem zahrnula 63 případů, z nichž u 45 z nich došlo 

k uznání soudce vinným ze spáchání kárného provinění.
111

 Jelikož kategorie kárných 

provinění odpovídají výše uvedené analýze a také zkoumaná rozhodnutí se ve velké 

míře překrývají, dalším zajímavým aspektem ke zkoumání mi přijdou uložená kárná 

opatření. Z možných kárných opatření došlo v největším počtů případů k uložení 

kárného opatření snížení platu, a to celkem ve 29 případech, což představuje 

přibližně 63 %.
112

 Nejčastěji tedy dochází k udělování opatření ve formě peněžní 

sankce, jakési pokuty. Druhým nejčastěji ukládaným kárným opatřením je důtka, 

k jejímu uložení došlo v deseti případech, které představují 23 % z uložených 

opatření. Na další pomyslné příčce se nachází opatření, které vlastně není opatřením. 

Jedná se o upuštění od uložení opatření, jelikož pouhé projednání věci se jeví jako 

dostatečné. Kárný soud přistoupil k upuštění od uložení kárného opatření celkem 

v pěti případech, které představují 12 % z hodnocených případů. Nejméně často 

ukládaným opatřením se ukázalo, celkem logicky, být odvolání z funkce soudce, ke 

kterému došlo v době zpracování pouze v jediném případě.
113

 Na toto opatření tedy 

připadají zbývající 2 %. Je tedy zřejmé, že kárný soud jako základní kárné opatření 

ukládá majetkové opatření. Po prostudování případů, ve kterých byli soudci uznáni 
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 Ze zveřejněných rozhodnutí jsem ve filtru vybrala jen ta, ve kterých se jedná o potenciální kárná 

provinění, nejsou zahrnuta jednání představující administrativní a obdobné menší prohřešky. Jedná se 

o období od roku 2010 do konce roku 2014, zpracováno na jaře 2015. 
112

 Zde je zahrnuto také uložení kárného opatření odnětí zvýšení platového koeficientu za výkon 

funkce místopředsedy soudu.  
113

 Jak již ovšem bylo uvedeno v jedné z kapitol výše, v roce 2015 došlo k uložení tohoto opatření 

ještě jednou, tedy celkem bylo toto opatření od roku 2010 uloženo ve dvou případech.  
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vinnými ze spáchání kárného provinění, kárný soud ve valné většině případů uložil 

opatření mírnější, než kárný žalobce požadoval. Toto považuji za logické, neboť 

mám za to, že navržením přísnějšího opatření dochází k jakémusi vyjednávání 

mlčky, aby při vynesení konečného rozhodnutí mohlo dojít ke kompromisu. 

Předpokládám také, že zvolením navrhovaného opatření dochází také ke zdůraznění 

vážnosti kárného provinění. Z rozhodnutí je zřejmé, že kárný soud opravdu velmi 

pečlivě studuje případy do detailu, zvažuje veškeré aspekty projednávaných případů, 

včetně závažnosti spáchaného provinění. Jedním z aspektů, které kárný soud při 

rozhodnutí zohledňuje, je také recidiva soudců, jsou i soudci, kteří před kárným 

senátem stanuli ve více případech opakovaně, přičemž při projednávání opakovaného 

provinění došlo k uložení přísnějšího trestu.  

 Nyní se dostávám ke konkrétním případům kárných provinění, které byly 

současně porušením soudcovské etiky. Tyto příklady byly vybrány především proto, 

že se v nich nejvíce projevuje faktor porušení profesní etiky, v porovnání s ostatními 

případy řešenými kárným senátem.  

 Na prvním místě uvádím příklad soudkyně, která neoznámila svou podjatost ve 

věci, která jí napadla podle rozvrhu práce, když učinila úkony ve věci týkající se 

jejího syna. Soudkyně nejprve učinila dotazy na exekutora, zda již pohledávka byla 

uhrazena, o čemž se dozvěděla od svého syna, mimo řízení, zapříčinila tak 

neodůvodněné průtahy v řízení a následkem toho nebyla exekuce vůbec nařízena. 

Svou podjatost ve věci oznámila soudkyně až po provedení těchto úkonů.
114

  

 Další případ se týká soudce, který se v případu rozvrhem práce přiděleným 

jinému soudci bezdůvodně a opakovaně (nejméně 60krát) vstupoval do soudního 

systému k dokumentům v této věci, do kterých nahlížel a v jedné věci jej dokonce 

změnil, zároveň se soudce dotazoval na postup ve věci, vyzýval k provedení důkazu 

výslechem svědka, opakovaně sděloval, že obžalovaný je jeho kamarád a je mediálně 

známou osobností, která si nenechá nic líbit a obvinění považuje za komplot proti 

sobě, a že obvinění proti němu jsou policií vykonstruována. To vše činil za účelem 

ovlivnění rozhodnutí ve věci.
115

  

 Posledním příkladem, který zde uvádím, je případ soudce, který při soudní 

dražbě nevyzval přítomného dražitele učinit podání a v rozporu se skutečným 

                                                 
114

 Více v rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Kss 1/2011 ze dne 19. října 2011.  
115

 Více v rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 13 Kss 13/2011 ze dne 

10. května 2011. 
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průběhem dražebního jednání poznamenal do protokolu, že dražitel prohlásil, že 

nehodlá dražit, a také, že soud končí opakované dražební jednání z důvodu, že 

přítomný dražitel neučinil ani nejnižší podání. Přítomnému dražiteli při jednání 

sdělil, že se dražit nebude a dražitel měl tedy za to, že došlo k odročení dražebního 

jednání. Nedošlo k zachycení jednání do protokolu tak, jak se odehrálo, nýbrž tak, 

aby odůvodňovalo další postup soudce ve věci. Tímto soudce porušil své povinnosti 

a významně ohrozil důvěru veřejnosti v soudnictví a nezávislé, nestranné 

a spravedlivé rozhodování soudů.
116

  

 Jak vyplývá z výše uvedené analýzy T. Friedela, valnou většinu případů před 

kárným soudem představují průtahy v řízení. Po prostudování veřejně dostupných 

rozhodnutí jsem došla k závěru, že k porušování etických pravidel soudci tak 

závažným způsobem, aby došlo ke kárnému řízení, dochází velmi zřídka. Bohužel 

nikde nedochází k zachycení případů, kdy na základě kárného provinění po domluvě 

s předsedou soudu soudce sám odstoupí z funkce, což může tuto statistiku zkreslovat. 

Důležitým výsledkem tohoto je, že stále existují soudci, kteří, ač pochybili, jsou 

schopni a ochotni tuto svou chybu přiznat, ačkoli ne veřejně, a opustit funkci soudce, 

kterou nejsou schopni dostatečně odpovědně a svědomitě vykonávat.  
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5 Náhled na soudcovskou etiku skrze etiku advokátskou 

Profesi advokáta jsem si pro srovnání vybrala záměrně. Jedná se o právnické 

povolání, které je ale vzdálené povolání soudce a bude možno dobře ilustrovat 

odlišnost etických pravidel uplatňovaných v těchto profesích. Jedna reprezentuje 

veřejnou funkci a druhá zastupuje soukromou sféru.  

Jakkoli je téma profesní etiky v České republice a Slovenské republice málo 

frekventované, k tématu advokátské profesní etiky je možno nalézt publikace, kromě 

odborných článků také monografie, které se tomuto tématu věnují.
117

 

5.1 Profesní etika advokátského stavu 

Ve slovníku cizích slov
118

 se pod heslem advokacie nachází definice, že se 

jedná o instituci poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení. Advokát je 

zde vymezován jako osoba poskytující právní pomoc, zastánce, obhájce. Výkonem 

advokacie
119

 se tedy rozumí poskytování právních služeb, které zákon definuje jako 

„…zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, 

udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další 

formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.“  

Vznik advokátského povolání se datuje na přelom 4. a 3. století př. n. l. do 

starověkého Říma. Advokacie se začíná formovat v okamžiku, kdy se právní řád stal 

příliš složitým pro řadové občany, a proto začali vyhledávat pomoc u lidí, kteří se 

právem zabývali. V této době ještě docházelo k udílení právních porad bezplatně, 

advokáti neočekávali od svých klientů nic než jejich vděčnost. Advokacie byla 

považována za velmi vznešené povolání. Dnes je advokacie provozována za úplatu 

a místo statutu vznešeného povolání je považována pouze za „normální“ způsob 

obživy. Když se někdo ve společnosti přihlásí k advokátskému stavu, může se setkat 

se dvěma extrémními reakcemi. Lidé na něj hledí buď obdivně, považují člověka za 

inteligentního a schopného orientovat se ve složitých nuancích práva a taktéž řešit 

složité životní situace, nebo právě naopak, považují ho za nepoctivého člověka, který 
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Vyd.1. Bratislava: Iura Edition, 2008. ISBN 978-808-0781-859. 
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 Slovník cizích slov. [online]: [cit. 2015-10-07]. Advokacie. Dostupné z WWW: http://slovnik-
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ke svým penězům přišel obíráním lidí v nouzi, zneužíváním nepřehlednosti a 

složitosti právního řádu.  

Tento náhled společnosti na advokáty a právníky obecně doplňují i citáty: 

 

 „Právníci jsou z různých důvodů terčem nesmírné nenávisti a lidé je vnímají 

jako vybranou skupinu, která se pod pláštěm tajemných vědomostí, rituálů a 

profesionální zdvořilosti obohacuje na úkor ostatních.“ (Mark Hume 

Mc Cormack)
120

 

 

„…horší než do oka drátem, je setkat se s advokátem…“ (JUDr. Ivo Jahelka)
121

 

5.1.1 Etický kodex ČAK 

Advokátní etika se liší od etiky soudců především tím, že se rozděluje do 

několika rovin. Těmito rovinami jsou vztah advokáta ke klientovi, vztah advokáta 

k ostatním advokátům, celému stavu, vztah advokáta k soudům a veřejné správě 

a vztah advokáta k České advokátní komoře (dále jen „ČAK“). Práva a povinnosti 

advokátů v České republice v etické rovině jsou stanovena zejména v usnesení 

představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK, kterým se stanoví pravidla 

profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (dále jen „etický 

kodex)
122

, v Etickém kodexu advokátů evropské unie přijatého v roce 1988, v Chartě 

základních principů evropské advokacie z roku 2006 a také v zákoně č. 85/1996 Sb., 

o advokacii. K dodržování pravidel v těchto předpisech se advokát zavazuje 

složením slibu do rukou předsedy ČAK. 

Pro účely této práce je podstatná druhá část etického kodexu, nazvaná Pravidla 

profesionální etiky, tato část je dále rozdělena na oddíly. V prvním oddíle jsou 

uvedena všeobecná pravidla, která musí advokát vždy dodržovat. Patří mezi ně 

povinnost poctivým, čestným a slušným jednání přispívat k důstojnosti a vážnosti 

advokátního stavu, povinnosti plnit převzaté závazky a také zakazuje výkon jiné 

podnikatelské činnosti v rozporu s těmito pravidly. 
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V druhém oddíle se etický kodex zabývá vztahem advokáta a klienta. Jako 

základní pravidlo kodex uvádí, že „oprávněné zájmy klienta mají přednost před 

vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty“.
123

 Dále je v tomto 

oddíle upraveno převzetí a odmítnutí právních služeb, odstoupení od smlouvy, jsou 

zde vyjmenovány základní povinnosti, které advokát musí plnit v průběhu 

poskytování služby. Kromě toho je zde upraveno provádění úschov peněz, cenných 

papírů a jiného majetku advokátem. K odměně advokáta etický kodex uvádí, že 

advokát je povinen při projednávání smluvní odměny klientovi povinen poskytnout 

pravdivé informace o očekávaném rozsahu a výkonů a na klientovu žádost i úplné 

vysvětlení o výši mimosmluvní odměny, je zde také uvedeno, že smluvní odměna 

advokáta musí být přiměřená. 

V dalším, třetím, oddíle jsou specifikovány povinnosti advokáta v rovině 

vztahu k advokátnímu stavu. V první řadě je zde uvedena povinnost kolegiální, 

představována například zásadou, že advokát nesmí jiného advokáta osočovat 

a nesmí proti němu bezdůvodně zahájit právní spor. Dále jsou zde upraveny 

povinnosti při společném výkonu advokacie a trvalé spolupráci advokátů, možnosti 

substituce při poskytování právních služeb, povinnosti, které má advokát ve vztahu 

k advokátním koncipientům (například, že advokát je povinen poskytnout 

koncipientovi účelnou právní praxi a pečlivě ho vést, aby získal zkušenosti potřebné 

pro složení advokátní zkoušky). Jako obecné povinnosti k právnímu stavu třetí oddíl 

označuje povinnost notifikace ČAK o převzetí zastoupení klienta ve sporu proti 

jinému advokátovi a povinnost řádně a včas poučit všechny osoby podílející se na 

jeho činnosti o rozsahu zákonné povinnosti mlčenlivosti. V závěru tohoto oddílu jsou 

obsaženy povinnosti advokáta při výkonu advokacie v právním poměru a jeho 

povinnosti při vedení advokátní kanceláře. 

Ve své poslední části etický kodex rozvádí takzvané jiné povinnost advokáta, 

kam zařazuje povinnost zachovávat náležitou úctu a zdvořilost při jednání se soudy 

a dalšími orgány veřejné správy. Za podstatný považuji zákaz uvádět v řízení údaje 

a důkazy, o nichž ví, že jsou klamavé nebo nepravdivé, a to ani na příkaz klienta.
124
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Advokát také musí respektovat obvyklá pravidla chování při řízení a případně nosit 

úřední oděv.
125

 Poslední zmínka v tomto oddíle a v celé druhé části patří úpravě 

veřejně prospěšné činnosti. Advokát je povinen se „…podílet v přiměřeném rozsahu 

na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to 

i bez nároku na honorář…“
126

, je-li k tomu vyzván, ledaže by mu v tom bránily 

závažné důvody. „Za stejných podmínek je povinen podílet se na výzvu Komory na 

projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu 

nebo zdokonalení právního řádu České republiky.“
127

  

5.1.2 Problematika dodržování etického kodexu ČAK 

Tímto tématem se zabývá dokument umístěný na internetových stránkách 

ČAK.
128

 Zabývá se otázkou, jakou roli hraje problematika dodržování etických 

pravidel v advokátních kancelářích a zda si kanceláře vytvářejí své vlastní interní 

etické kodexy. Z tohoto dokumentu vyplývá, že většina menších, středních a ryze 

českých advokátních kanceláří považuje stavovské předpisy a ustanovení zákona
129

 

v oblasti profesní etiky za naprosto stěžejní a necítí z toho důvodu potřebu upravovat 

etická pravidla dále ještě interními firemními etickými kodexy. Přijde jim zbytečné 

rozvádět obecná pravidla do kazuistických případů, které by stejně nebyly schopny 

pokrýt celou škálu možností jejich porušení.  

K vytváření interních etických kodexů dochází u velkých mezinárodních 

advokátních kanceláří a u těch českých kanceláří, které působí i v zahraničí. 

Důvodem je nutnost sjednocení etických pravidel pro všechny pobočky vykonávající 

advokacii v různých státech, jejichž úprava etických pravidel se může lišit. V těchto 

případech buď dochází k přijímání přímo interních etických kodexů, nebo 

konkretizaci obecných pravidel v interních dokumentech, manuálech kanceláří, aniž 

by byly jako etický kodex nazvány. 

                                                                                                                                          
žádný oprávněný zájem klienta nemůže být ospravedlněn uváděním nepravdivých či klamavých 

důkazů nebo údajů. 
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Pro advokátní kanceláře je důležitá kontrola dodržování etických pravidel, 

některé z nich mají i vlastní systém sankcí, pohybujících se v rozmezí od důrazného 

napomenutí až po rozvázání pracovního poměru a náhradu škody. 

Obecně je sankcionování za porušení etických pravidel upraveno v zákoně 

o advokacii
130

 v části čtvrté Kárná odpovědnost a kárné řízení. Advokáti jsou kárně 

odpovědní za kárné provinění, které zákon definuje jako „…závažné nebo opětovné 

zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu 

koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.“
131

 

Porušení se tedy vztahuje na porušení povinnosti, kterou advokátovi stanoví zákon 

nebo stavovský předpis, v tomto případě představovaný Etickým kodexem ČAK, 

a toto porušení musí být závažného charakteru nebo se ho advokát musí dopustit 

opakovaně a, co je důležité, musí se jednat o porušení zaviněné.  

Za kárné provinění je možné advokátovi uložit některé z kárných opatření, 

která zákon
132

 vyjmenovává: napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu, dočasný 

zákaz výkonu advokacie v délce od 3 měsíců do 6 let, a jako nejzávažnější opatření 

je zde uvedeno vyškrtnutí ze seznamu advokátů. 

Ohledně řízení ve věcech kárných provinění zákon o advokacii odkazuje na 

Kárný řád
133

 a zakládá subsidiární použití trestního řádu. Rozhodování je svěřeno 

Kárné komisi, jednající prostřednictvím tříčlenných kárných senátů, které jsou 

ustavovány předsedou kárné komise. Jednání kárných senátů je neveřejné. Řízení ve 

věcech kárné odpovědnosti advokátů je dvouinstanční, v případě nespokojenosti má 

tedy advokát, o jehož provinění se jedná, možnost odvolat se proti rozhodnutí 

kárného senátu podáním učiněným do rukou předsedy kárné komise. Ten neprodleně 

zašle odvolání předsedovi odvolací kárné komise, který ustaví odvolací kárný senát, 

který bude o odvolání rozhodovat. Vyhláška upravuje také možnosti obnovy kárného 

řízení, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy, které bez zavinění účastníka 

nemohly být v kárném řízení uplatněny, a které by mohly samy o sobě nebo ve 

spojení se skutečnostmi a důkazy, známými již dříve, vést k příznivějšímu 

rozhodnutí pro kárně obviněného. 
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5.2 Srovnání úpravy soudcovské a advokátské profesní etiky v ČR 

 V první řadě je možné srovnat postavení soudců a advokátů ve společnosti, 

z hlediska prestiže profese. Od soudců každý očekává, že budou ctnostní, moudří, 

být soudcem je velmi prestižní povolání. Kdežto u advokátů tomu tak většinou není. 

Od advokátů se jaksi očekává, že budou ochotně překrucovat pravidla, aby co 

nejlépe vyhověli klientovým zájmům. Nezávislost soudcovského stavu a jejich 

přirozená autorita a morální vlastnosti nevyvolávají potřebu regulace etických 

pravidel zvenčí, naopak u advokátského stavu je striktní úprava etických pravidel 

veřejností jistě vítána.  

 Z toho plyne první rozdíl, a to kde jsou etická pravidla obsažena. V případě 

soudců jsou základní pravidla stanovena v zákoně, podrobnější rozvedena v Etických 

zásadách, které se soudci zavazují dodržovat jen dobrovolně, kdežto u advokátů je 

úprava etických norem ponechána vyhlášce. Jsem toho názoru, že je to tak správně. 

Advokáti působí v soukromé sféře, proto mi nepřijde nevhodné, aby byli zavazováni 

k dodržování pravidel zvnějšku. U soudců jsou základní pravidla stanovena 

zákonem, z vůle zákonodárného sboru, procesem, do kterého soudci mají teoretickou 

možnost zasáhnout. Pokud by ovšem byla podrobná pravidla stanovena vyhláškou, 

jednalo by se o zásah do rovnováhy mocí, zásah do tripartice. Proto je jedině dobře, 

že etický kodex vznikl „zevnitř“ soudcovského stavu, z vůle soudců. Možným 

problémem by se mohla jevit dobrovolnost sdružení soudců v Soudcovské unii, ale 

funkce soudce je funkcí veřejnou, proto není možné soudce zvnějšku nutit ke 

spolčování ve stavovské organizaci.  

 Z hlediska samotných pravidel je vyhláška obsahující normy etiky pro 

advokáty konkrétnější a podrobnější, než zdroje etických norem soudců. Oba kodexy 

jsou sice vnitřně dělené, ale podle jiných pravidel. Advokátský se dělí podle situací, 

se kterými se ve svém každodenním životě setkává, a tyto situace konkretizuje 

a určuje závazná pravidla, kdežto soudcovský je rozdělen podle vlastností, které by 

měl každý soudce mít a tyto vlastnosti pak obecně charakterizuje. Toto je dáno opět 

podle mě závazností etického kodexu pro všechny členy ČAK, a naopak u soudců 

tím, že závazné povinnosti soudců jsou obsaženy v zákoně. Důležité je, že veškerá 

pravidla jsou veřejně dostupná a kdokoli „zvenčí“ má možnost se s nimi seznámit 

a případné porušení nahlásit. 
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 Posledním aspektem, kterým bych se v rámci této kapitoly ráda zabývala, je 

kárné řízení. Jak zákon o advokacii, tak zákon o soudech a soudcích obsahuje 

základní úpravu kárného provinění, ohledně řízení oba předpisy odkazují na zvláštní 

předpisy. Rozdíl nalézám v právní síle předpisů, ve kterých je úprava kárného řízení 

obsažena. Zákon o advokacii odkazuje na vyhlášku, kterou se stanoví Kárný řád, 

zákon o soudech a soudcích na zákon o řízení ve věcech soudců. Opět se jedná o 

stejnou situaci, kdy by nebylo z hlediska dělby moci vhodné upravovat řízení ve 

věcech soudců, kteří zastávají veřejnou funkci, upravovat pouze formou 

podzákonného předpisu, navíc, když soudci jsou při výkonu své funkce vázáni 

zákony.  

 Samotná úprava kárného řízení se liší v několika aspektech. Prvním je, že 

v rámci advokacie vede kárná řízení samostatný orgán ČAK, Kárná komise. Kárná 

provinění jsou tedy projednávána v rámci profesní samosprávy. Z Kárné komise jsou 

pro jednotlivé případy vybíráni členové kárných senátů. Kárná řízení se soudci jsou 

svěřena specializovanému senátu, při Nejvyšším správním soudu a jeho složení je 

proměnlivé. Obě úpravy hodnotím jako vhodné, se zřetelem k rozdílnému postavení 

profesních skupin. Velmi zásadním rozdílem je dvouinstančnost kárného řízení u 

advokátů, oproti jednoinstančnosti u soudců. V případě, kdy u advokátského stavu 

dochází k rozhodování stavovským orgánem a nikoli orgánem veřejné moci, je podle 

mého nanejvýš důležité, aby ten, proti komu byla podána kárná žaloba, měl možnost 

se bránit proti rozhodnutí, které se mu zdá nespravedlivé. Mýlit se je lidské a 

prostřednictvím odvolací kárné komise je možné napravit chyby prvoinstanční.  

 V případě soudců je situace jiná. V zákoně je omezený okruh osob, které 

mohou podat kárnou žalobu, a s vědomím, že o ní bude rozhodovat specializovaný 

senát, předpokládám, že věc bude nejprve tím kterým oprávněným žalobcem nejprve 

náležitě prošetřena. Mám za to, že pokud se jedná o předsedy soudů, bude nejprve 

snaha problém řešit v rámci soudu, pomocí domluv či napomenutí soudci, v případě 

ostatních žalobců zase musí být žaloba náležitě podložena. Tudíž nepředpokládám, 

že by v případě soudců docházelo k podávání nepodložených žalob za účelem zbavit 

se někoho nepohodlného, i vzhledem k počtu žalob, které jsou podávány. 

V okamžiku, kdy dojde k podání žaloby, nejen velmi vysoká odbornost členů senátu, 

ale také pečlivost a podrobné zkoumání zaručuje nejvyšší možnou míru objektivity 

při rozhodování. Vědomí, že „nad“ kárným senátem již není žádná další instance, 
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vnáší do řízení ještě vyšší míru odpovědnosti za vynesené rozhodnutí. Mám za to, že 

tyto moje domněnky potvrzuje i rozhodovací praxe kárného senátu, uvedená 

v předchozí kapitole, kdy mnohdy dojde k vyslovení neviny kárně obviněného, 

mnohdy dojde k uložení mírnějšího trestu, než který kárný žalobce žádal. Obecně se 

dá říci, že k závažnějším kárným opatřením ve formě citelného snížení platu či 

dokonce zbavení funkce soudce dochází ve výjimečných případech.  

 Domnívám se, že vzhledem k odlišnostem v postavení obou profesních skupin 

ve společnosti i v rámci justice jako takové, jsou odlišnosti v úpravách etických 

pravidel a kárných řízení vhodné, a mám za to, že v současné době oba systémy 

naplňují svůj účel a odpovídají potřebám toho kterého profesního stavu.   
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Závěr 

 Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo vytvořit publikaci, která by 

se uceleně věnovala soudcovské profesní etice. Tato práce se od počátečních 

filosoficko-teoretických úvah ubírá až k jejich praktické aplikaci.  

 V první kapitole se čtenář seznámil s filosofickými základy etiky a morálky, 

a jejich souvislosti s právem. V kapitole druhé čtenář na již nabyté znalosti nabaluje 

další, z oblasti jedné z aplikovaných etik, a to etiky profesní a současně se dozvídá 

informace potřebné k pochopení významu a tvorby etických kodexů, významné pro 

samotný obsah práce. 

 Třetí kapitola v úvodu seznamuje čtenáře s právním postavením soudce v 

českém právním řádu, a následně i s mechanismem, jakým se soudci vybírají. Tato 

pasáž je zařazena záměrně, především proto, že osobnost soudce je základem pro 

náhled na to, jakou roli pro soudce budou hrát etická pravidla. Tato kapitola je 

zároveň těžištěm celé práce, jsou zde rozebrány jednotlivé aspekty Etických zásad 

chování soudců, etického kodexu Soudcovské unie ČR, tak, aby si čtenář pod nimi 

dovedl představit konkrétní situaci, na kterou se aplikují. V závěru této kapitoly jsou 

stručně uvedena také etická pravidla pro chování soudců, která obsahuje zákon o 

soudech a soudcích, a srovnání těchto dvou zdrojů etických pravidel chování.  

 Následující, čtvrtá kapitola, nastínila čtenáři problematiku odpovědnosti 

soudců, a to morální, civilní, trestní a především kárnou. Kárné odpovědnosti soudců 

je v této kapitole věnován značný prostor, jelikož právě v kárném řízení dochází 

k projednávání etických (nejen) prohřešků soudců a právě díky rozhodnutím kárného 

senátu se veřejnost může o těchto prohřešcích dozvědět.  

 Poslední kapitola diplomové práce je věnována profesní etice advokátského 

stavu, zdrojům etických pravidel i problematice jejich dodržování, a následně jsou 

tyto dvě profesní etiky, tedy soudcovská a advokátská, podrobeny srovnání.   

 V práci se čtenář mohl seznámit s Etickými pravidly chování soudců č. 2, který 

se, podle všech pravidel, dá zcela jistě považovat za etický kodex, a vzhledem 

k předchozí naprosto nedostatečné úpravě, i vzhledem „náladě“ soudcovské 

veřejnosti, je možné jej považovat za celkem zdařilý. Kodex obsahuje nejobecnější 

pravidla shrnutá do 6 bodů, ale zároveň každý z těchto bodů rozvádí a pokouší se 

tyto obecné body rozvést do konkrétnějších návodů, kterými je možné se, při troše 
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snahy, řídit. Kodex je věnovaný soudcům, vychází od soudců, takže již předpokládá 

určitou mravní úroveň recipientů a na té také staví. Jisté rezervy vidím v úpravě 

morálních vlastností soudců, u kterých jsou tyto vlastnosti prověřovány pouze při 

vstupu do funkce, a poté pouze, pokud nastane nějaký problém. Je ponecháno na 

soudcích, jakým způsobem a jestli vůbec, budou provádět nějakou sebereflexi 

v dodržování etických norem. Již v rámci práce zmiňované řešení ze zahraničí mě 

velmi zaujalo. Jedná se o zavedení jakýchsi etických rad, kterým by soudci mohli 

klást dotazy z oblasti etiky, tyto rady by jednou do roka vydávaly sborníky svých 

odpovědí, a tím nejen nastavovaly mantinely etického chování, ale také by 

poskytovaly prostor pro zamyšlení soudců nad vlastním chováním. Otevřenější 

diskuze ohledně profesní etiky soudců by zcela jistě nebyla na škodu. 

 Při porovnání advokátského kodexu s kodexem soudcovským jsem v práci 

došla závěru, že se oba kodexy vzájemně dost odlišují, ale stejně tak se od sebe svou 

povahou odlišují oba profesní stavy. Soudcovský představuje veřejnou moc, proto 

není možné jej příliš omezovat ze strany moci výkonné ani zákonodárné, musí si svá 

pravidla vnitřně sám nastavit. Samozřejmě se počítá s náležitou morální úrovní 

soudců. Naopak advokáti jsou typickými reprezentanty právnického povolání 

soukromé sféry, a právě proto je třeba regulovat jejich chování „shora“. Proto mám 

za to, že ač jsou úpravy značně odlišné, pro oba profesní stavy jsou vyhovující.  

 V úvodu jsem vyjádřila přání svou prací přispět k diskuzi na téma soudcovské 

profesní etiky, a doufám, že se mi povedlo naplnit i tento cíl. Kromě shrnutí úpravy 

jsem se do práce snažila vložit i vlastní myšlenky, místy úpravu hodnotit a případně 

navrhnout změnu. Zcela jistě nedošlo k vyčerpání takto širokého tématu, ale mám za 

to, že k diskuzi se dá přispět již zavedením řeči na významné téma, přípravou 

argumentů a podkladů pro další, kteří by se tématem chtěli zabývat a také samotným 

položením otázek.  
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Přílohy 

Příloha č. 1  

Etické zásady chování soudce č. 1 

Etické zásady chování soudce jsou mravní principy soudcovské činnosti, kterými 

soudci sami sobě dávají vodítko pro své chování a zavazují se je dobrovolně 

dodržovat, a v zájmu zvýšení vlastní důvěryhodnosti i v zájmu zlepšení vztahu 

veřejnosti k soudnictví. Tyto nemohou být přijímány formou zákona, neboť právo je 

pouze minimem etiky. Soudcovská unie jako reprezentant soudcovského stavu 

přijímá následující soubor zásad s tím, že tyto budou dále vykládány a rozvíjeny: 

I. Soudce podporuje mravní integritu a nezávislost soudnictví. 

II. Soudce využívá všech svých schopností k naplnění soudcovského poslání 

a soustavně si doplňuje své odborné znalosti. 

III. Soudce vykonává soudcovské povinnosti nestranně, podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. 

IV. Soudce se vyvaruje chování, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost a tím 

i narušuje důvěru veřejnosti v soudnictví. Vyvaruje se i chování, které by se jako 

takové mohlo jevit. 

V. Soudce se chová trpělivě, důstojně a zdvořile k osobám zúčastněným na řízení 

i ke všem dalším osobám, s nimiž z titulu své funkce jedná, a respektuje jejich 

osobnost. 

VI. Soudce zachovává vůči ostatním soudcům náležitou úctu a chová se k nim 

kolegiálně. 

VII. Soudce považuje za čest podílet se na správě soudnictví a na zdokonalování 

právního systému. 

Dokument byl schválen Shromážděním zástupců sekcí Soudcovské unie ČR 

(nejvyšším orgánem dobrovolného stavovského nepolitického sdružení českých 

soudců) dne 28. října 2000. 

 

Citováno dle Ministerstva vnitra ČR na stránkách www.eticky-kodex.cz: [cit. 2015-

11-30] Dostupné z WWW: http://www.eticky-kodex.cz/eticke-zasady-chovani-

soudce.  
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Příloha č. 2 

Etické zásady chování soudce č. 2 

vytvořené na základě návrhu kodexu  chování soudců zpracovaného  v  roce 2001 

v Bangalore, přijatého skupinou justičních odborníků  usilujících  o posílení etiky 

v soudnictví a  podrobeného přezkumu na zasedání zástupců vysokých soudních 

orgánů konaného v Haagu v roce 2002. 

Preambule 

VZHLEDEM K: 

- významu principu práva na spravedlivý proces zakotveného v mezinárodních 

dokumentech týkajících se lidských práv,   ústavních a zákonných předpisech,  

právních zvyklostech,  úmluvách o výkonu soudnictví a soudní  praxi, 

- významu odborně způsobilého, nezávislého a nestranného soudního orgánu pro 

ochranu lidských práv, dodržování ústavnosti a právního státu, 

- významu řádného výkonu soudnictví pro výkon všech dalších práv, 

- významu  důvěry veřejnosti v systém soudnictví a jeho morální autoritu a 

nezávislost v moderní  demokratické společnosti, 

-  nezbytnosti, aby soudci, jako jednotlivci i stav, chápali a ctili soudcovskou funkci 

jako  projev důvěry veřejnosti a snažili se udržet a posílit  důvěru v soudní systém, 

vznikly NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY, jejichž smyslem je  stanovení norem  etického 

chování soudců. Mají  sloužit soudcům jako vodítko a poskytnout soudnictví  rámec 

a interpretační základ pro úpravu chování soudců.  Jejich účelem je rovněž 

napomoci  členům výkonných a  zákonodárných orgánů, příslušníkům ostatních 

právnických profesí a široké veřejnosti lépe porozumět a podporovat soudnictví. 

Vycházejí z předpokladu, že soudci se za své  chování zodpovídají příslušným 

nezávislým a nestranným orgánům a nenahrazují, ale doplňují stávající systém. 

 

I. Nezávislost 

Soudcovská nezávislost je pilířem právního státu a zárukou  práva na spravedlivý 

proces. Soudce je povinen hájit soudcovskou nezávislost v osobním i profesním 

životě. 

I.1. Soudce vykonává svou funkci nezávisle, na základě vlastního hodnocení 

skutečností a svědomitého výkladu a aplikace zákona. Nepodléhá žádným vlivům, 

zájmům, zásahům, nátlaku a výhrůžkám. 
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I.2. Soudce podporuje kontrolu plnění soudcovských povinností i vysokých nároků 

na chování soudců, směřujících k posílení důvěry veřejnosti v soudnictví, která je 

nezbytným předpokladem jeho nezávislosti. 

 

II. Nestrannost 

Nestrannost je základním předpokladem a znakem výkonu funkce soudce. 

II.1. Soudce vykonává svou funkci vždy nestranně, nezaujatě a bez předsudků. 

II.2. Při výkonu funkce i v osobním životě se soudce vždy chová způsobem, který 

neohrožuje důvěru odborné i laické veřejnosti, jakož i stran řízení, v jeho 

nestrannost. Vyvaruje se chování, které by mohlo vést k jeho vyloučení 

z projednávané věci. 

II.3. Soudce se zdrží projevů, které by mohly ovlivnit výsledek řízení nebo vzbudit 

pochybnost veřejnosti o nestrannosti řízení, a to jak ve věcech, které osobně 

projednává, tak i v ostatních věcech. Se zástupci sdělovacích prostředků jedná 

otevřeně, při zachování požadavku nezávislosti a nestrannosti soudní moci. 

 

III. Bezúhonnost 

Bezúhonnost  je nezbytným předpokladem řádného výkonu a důvěry veřejnosti 

v řádný výkon funkce soudce. 

III.1. Soudce se chová tak, aby jeho chování nesnižovalo vážnost soudcovského 

stavu. Při plnění své funkce i v osobním životě se vyvaruje jednání, které by mohlo 

ohrozit jeho bezúhonnost a tím vážnost soudcovského stavu a podrobuje se 

omezením z toho plynoucím. 

III.2. Důležitý je nejen samotný výkon spravedlnosti, ale i to, aby soudce svou 

bezúhonností a důvěryhodností přispíval k tomu, aby jeho rozhodnutí byla veřejností 

vnímána jako spravedlivá. 

III.3. Soudce je oprávněn zakládat a být členem organizací sdružujících soudce nebo 

zastupujících jejich zájmy. 

III.4. Při výkonu funkce soudce nepřijímá dary, výhody, či jiná plnění, která by 

mohla vzbudit dojem, že jsou poskytována v souvislosti s výkonem jeho funkce a 

nepřipustí, aby takové dary, výhody, půjčky či plnění přijímala osoba, která je vůči 

němu v postavení podřízeného, člena rodiny nebo s ním žije v domácnosti. 
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III.5 Soudce odpovědně vystupuje při správě vlastního majetku a majetku své rodiny 

a uzavírá jen takové závazky, jejichž plnění není na újmu řádnému výkonu 

soudcovské profese a své finanční záležitosti je povinen uspořádat tak, aby jich 

nemohlo být využíváno k nepřípustnému ovlivňování jeho, členů jeho rodiny a osob, 

žijících v jeho domácnosti. Soudce usiluje o to, aby stejným způsobem vystupovali i 

příslušníci jeho rodiny a osoby žijící s ním v jeho domácnosti. 

 

IV. Důstojnost 

Důstojné vystupování při výkonu funkce i v soukromém životě je pro každého 

soudce samozřejmostí. 

IV.1. Soudce se při plnění své funkce vyvaruje nevhodného vystupování, projevů, i 

všeho, co by mohlo vzbudit takový  dojem. 

IV.2. V řízení před soudem soudce vždy zachovává důstojnost a pořádek. Ke stranám 

řízení, jejich zástupcům, svědkům a dalším osobám se chová zdvořile, korektně a 

trpělivě. Stejné chování vyžaduje od stran řízení, zástupců, soudních osob, jakož i 

všech, kteří jsou mu podřízeni. 

IV.3. Zdvořilé a korektní vystupování je soudci vlastní i mimo řízení před soudem, 

zejména jedná-li se zaměstnanci soudu. 

IV.4. Při jednání se zástupci sdělovacích prostředků je soudce vstřícný a zdvořilý. 

Nepokládá-li osobní sdělení za vhodné, odkáže zástupce sdělovacích prostředků na 

příslušného tiskového mluvčího. 

V. Rovnost 

Zajištění rovnosti  před soudem je základním předpokladem řádného výkonu funkce 

soudce. 

V.1. Soudce se při své činnosti vždy vyvaruje jakéhokoli projevu diskriminace. 

Přistupuje stejně ke každému, ať již jde o strany řízení, svědky, příslušníky jiných 

právních profesí, zúčastněné osoby a jiné soudce. 

V.2. Soudce zabrání zaměstnancům soudu a jiným osobám, které jsou mu podřízeny, 

aby ať již otevřeně nebo skrytě diskriminovaly osoby vystupující ve věci a nedovolí, 

aby  takovým způsobem jednaly strany a zástupci stran řízení. 
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VI. Odbornost 

Odborná způsobilost a pečlivost jsou základními předpoklady pro řádný výkon 

soudcovské funkce. 

VI.1. Soudcovské povinnosti mají pro soudce přednost před veškerými jeho jinými 

profesními činnostmi. Soudce se rovněž věnuje i jiným úkolům, významným pro 

výkon soudcovské funkce a chod soudu. 

VI.2. Soudce soustavně prohlubuje své odborné znalosti, využívá možností odborné 

přípravy a dalšího vzdělávání nabízených v rámci soudnictví i mimo ně, sleduje též 

vývoj mezinárodního práva. 

VI.3. Soudce neopomíjí prohlubovat a rozvíjet i další své znalosti, zkušenosti a 

osobní kvality, které jsou důležité pro řádný výkon jeho povinností a pro jeho 

působení na veřejnosti jako významné osobnosti. 

VI.4. Soudce plní všechny své povinnosti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Zásady chování soudce schváleny 15. Shromážděním zástupců sekcí SU ČR, Brno 

26.11. 2005  
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Resumé 

Ethical rules of conduct of judges in the Czech Republic 

 This master thesis deals with ethical rules of conduct of judges in the Czech 

Republic. I chose the topic because in this area there is lack of scientific literature 

given to the topic of professional ethics in general and even less literature directly 

addressing the professional ethics of judges. 

 The main objective of this thesis is to provide the most comprehensive picture 

of the professional ethics of judges in the Czech Republic and the resources on which 

it puts. The topic is brought to the reader within five chapters.  

 The first chapter introduces the reader to the topic of ethics and its relation with 

morality and law and brings the view from the perspective of philosophy and legal 

theory. The second chapter deals with professional ethics and professional ethical 

codes, presents to the reader what the professional ethical code should be like.  

 The content of the third chapter is in the first place to introduce the reader to 

the character and personality of the judge, his status in the legal system and, above 

all, the analysis of the professional ethics of judges. This chapter is the core of the 

work and in the analysis of various aspects of professional ethics draws on 

information acquired in the previous chapters. The main basis for this chapter were 

Ethical principles of conduct of judges in 2005, which represent the code of ethics of 

the judicial profession created by the Judicial Union of the Czech Republic, the 

independent Czech judge’s organization.  

 The fourth chapter deals with the consequences that can occur when there is a 

breach of ethical standards. It also includes the legislation on disciplinary 

proceedings, and several examples of decisions of the disciplinary panel of the 

Supreme Administrative Court of the Czech Republic. In the last chapter, attention is 

paid to the comparison of professional ethics of attorneys in the Czech Republic, thus 

bringing a different perspective on the judge's professional ethics. 

 In the thesis there are used information contained in specialist literature, 

magazines and online resources, as well as information obtained from positive law of 

Czech Republic. 
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