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Úvod 

„Spravedlnost je slepá.“ 

 úsloví 

Právo na nezávislé a nestranné soudnictví patří mezi základní lidská práva, v rámci 

nichž je toto právo uplatňováno prostřednictvím práva na spravedlivý proces. 

Nezávislost a nestrannost soudů je jedním ze základních požadavků demokratické, 

moderní a spravedlivé společnosti. Tento princip především chrání a podporuje víru 

společnosti v soudy, jejichž úkolem je ochraňovat právo i práva jedinců a společnosti 

jako takové. Bez nezávislého a nestranného soudnictví by nebylo možné dosáhnout 

efektivní ochrany ani ostatních základních lidských práv. Avšak zastřešujícím a hlavním 

cílem, ze kterého vše pramení, je ochrana samotné víry ve spravedlnost. Spravedlnost je 

abstraktní pojem a absolutní spravedlnosti nelze ani dosáhnout. To však neznamená, že 

by se stát, spolu se společností, neměl snažit naplnit tuto metu v co největší možné míře. 

Pouze důvěra společnosti ve spravedlivé soudnictví, které rozhoduje jednotlivé případy 

bez jakýchkoli nepřiměřených vnějších i vnitřních tlaků, může vést k důvěře společnosti 

v samotné právo. A právě tato důvěra je podstatným a základním prvkem naplnění 

právního státu a vlády práva. 

Jak bylo zmíněno výše, nezávislost a nestrannost soudu je považována za základní 

prvek spravedlivého procesu a spravedlnosti jako takové. Na to poukazuje i alegorické 

zobrazení Spravedlnosti, jejíž pojetí vychází z egyptské bohyně Ma’at
1
, řecké Themis či 

                                                 
1
 BUDGE, E. A. Wallis. The gods of the Egyptians: or, Studies in Egyptian mythology. New York: Dover 

Publications, 1969, s. 418. ISBN 0-486-22055-9. 
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římské Iustitie
2
. Postupem času Spravedlnost získala tři hlavní atributy – meč, váhy a 

pásku přes oči. Váhy váží jednotlivé skutky a ukazují, jakým směrem se jazýček vah 

vychýlí. Meč spravedlnost vykonává. Páska přes oči pak symbolizuje objektivitu při 

posuzování jednotlivých skutků, nezávislost a nestrannost. Jak říká jedno úsloví: 

„Spravedlnost je slepá“.    

Pro příklad významu a důležitosti požadavku nezávislého a nestranného soudnictví není 

nutné jít v územním i časovém hledisku daleko. Lze si připomenout československou 

historii poměrně nedávnou, a to 50. léta 20. století. V nich docházelo k masivnímu 

propojení soudnictví, exekutivy a legislativy, kdy nezávislost a nestrannost soudu byly 

pouhým cárem papíru. Toto zásadní ovlivňování soudnictví nepřiměřenými tlaky vedlo 

k vykonstruovaným politickým procesům,
3
 jejichž prostřednictvím byli likvidováni 

nepohodlní soupeři tehdejšího režimu. K trestu smrti či k dlouholetému trestu odnětí 

svobody byli často odsuzováni nevinní lidé bez jakýchkoli důkazů. A to vše pod 

rouškou „spravedlnosti“, jejíž zneužití mělo a i dnes u nás má dalekosáhlé důsledky, 

které činí v důvěře společnosti ve spravedlivé a právní uspořádání hlubokou ránu, jež se 

dodnes nezahojila.  

Samotný princip nezávislosti a nestrannosti soudu vychází z klasické teorie dělby moci, 

a to na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, a z jejich vzájemného systému brzd a 

rovnováh. Princip nezávislosti soudní moci zaručuje, aby nedocházelo ke kumulaci 

moci v rukou jedné osoby, respektive jedné skupiny osob, což by bylo přímým 

                                                 
2
 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 6., upr. vyd. Praha: Brána, 2005, s. 214. 

ISBN 80-7243-266-4. 
3
 Pravděpodobně nejznámějším příkladem je proces s dr. Miladou Horákovou a spol., v rámci kterého 

bylo postupováno podle „předem vypracovaného scénáře“ na základě dohody soudců, prokurátorů a StB; 

zdroj: Dr. Horáková Milada a spol. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. [cit. 2017-02-08]. 

Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/veda/projekt/projekty-z-pocatecniho-obdobi-existence-ustr/skupina-

vyzkumu/dr-horakova-milada-a-spol/. 
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ohrožením demokracie a spravedlnosti. Jak uvádí Jan Wintr ve své knize Principy 

českého ústavního práva: „Představa zákonodárce, soudce a kata v jedné osobě je tím 

největším nebezpečím, jemuž má systém dělby moci čelit.“
4
 Jak to i vyplývá 

z historického příkladu výše uvedeného. 

Velkou inspiraci pro pochopení významu nezávislosti soudu lze nalézt v Listech 

federalistů, které vznikaly mezi léty 1787 až 1788; v letech vytváření a budování 

nového státního útvaru na severoamerickém kontinentě, založeném na duchu svobody a 

na demokratických principech. Největší důraz na soudní moc a její uspořádání lze nalézt 

především v Listech č. 78 až č. 83 sepsaných teoretikem a právníkem Alexanderem 

Hamiltonem. Ačkoli se jedná o práce staré bezmála 230 let a některé myšlenky se 

mohou zdát být již překonané, lze v nich stále nalézt mnoho moderních poznatků 

týkajících se uspořádání jednotlivých mocí ve státu. Alexander Hamilton ve svém Listu 

č. 78 upozorňuje na výraznou potřebu ochrany nezávislosti soudnictví, a to z důvodu, že 

soudní moc je v rámci dělby moci mocí nejslabší. „Výkonná moc nejenže rozdílí pocty, 

ale navíc třímá i meč společnosti. Zákonodárná moc nejenže ovládá měšec, ale také 

předepisuje pravidla, jimiž se mají řídit práva a povinnosti každého občana. Naproti 

tomu soudnictví mečem ani měšcem nevládne, neovládá sílu ani bohatství společnosti a 

nemůže přijímat žádná účinná rozhodnutí. Můžeme popravdě říci, že nemá sílu ani vůli, 

ale pouze úsudek, a je posléze nutně závislé na podpoře výkonné moci, aby jeho 

rozhodnutí vůbec nabyla účinnosti.“
5
 Nutnost nezávislosti soudní moci nespatřoval 

Hamilton pouze v ochraně před mocí zákonodárnou a výkonnou, ale také před 

                                                 
4
 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: (s dodatkem principů práva evropského a 

mezinárodního). Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 247 s. ISBN 80-868-6175-9. 
5
 HAMILTON, Alexander, John JAY a James MADISON. Listy federalistů: soubor esejí psaných na 

podporu nové Ústavy předložené federálním Shromážděním 17. září 1787. Olomouc: Vydavatelství 

Univerzity Palackého, 1994, s. 414-415. ISBN 80-7067-390-7. 
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společností jako takovou. Soudní moc, které jsou poskytnuty dostatečné záruky 

nezávislosti, brání „špatným náladám“ lidu a zákonodárců. Chrání před politickými 

změnami, podněcováním k nenávisti či před útiskem menšin.
6
 Lze říci, že dostatečně 

nezávislé soudy jsou stálicí demokracie – nezáleží na politickém přesvědčení či 

momentálních náladách lidu, na tom, kdo je u moci, či co si lid žádá. Soudy musí 

udržovat pevnost a kontinuitu rozhodování. Spravedlnost je stálá. 

Jedná se však samozřejmě o ideální stav a v minulosti i v současnosti lze nalézt značné 

množství případů nepřiměřených tlaků na rozhodovací procesy soudů. A právě proto by 

měla být státem a lidem nezávislost soudu podporována tak, aby riziko takového 

ovlivňování soudu bylo minimální. 

Důvody výše uvedené poukazují na to, jaký důraz by měl být i v současnosti na 

požadavek nezávislého a nestranného soudnictví kladen. Snaha o co nejefektivnější 

dodržování nezávislého a nestranného soudu, jako základního předpokladu 

spravedlivého procesu, je inspirací (i díky své abstraktnosti) k odborné diskuzi již po 

staletí. O stálé aktuálnosti tématu svědčí i značné množství odborných prácí, které jsou i 

v současnosti tomuto tématu věnovány, ať už se jedná o dokumenty právnického, 

politologického či filosofického charakteru. Aktuálnost tohoto tématu je akcentována i 

ze strany Rady Evropy, která i dnes upozorňuje na nedostatečné a 

neefektivní dodržování nezávislého a nestanného soudnictví v Evropě a která za tímto 

účelem přijala akční plán směřující k prohloubení naplňování tohoto požadavku.
7
  

                                                 
6
 „Nezávislost soudců je rovněž potřebná k tomu, aby střežila Ústavu a práva jednotlivců před účinky 

nepříznivých nálad, které se někdy mezi lidmi rozšíří díky obratnosti podněcovatelů či vlivem zvláštní 

shody okolností a které, ačkoli rychle ustupují lepší informovanosti a rozvážnějším úvahám, mohou někdy 

způsobit nebezpečné změny ve vládě a citelný útisk menšiny ve společnosti. “, Federalista č. 78. 
7
 Blíže v druhé kapitole této práce. 
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Cílem této práce je proto analýza vybraných judikátů Velkého senátu Evropského 

soudu pro lidská práva (dále též jako „VS ESLP“), týkajících se požadavku nezávislosti 

a nestranností soudu, se zasazením do širšího mezinárodněprávního kontextu. 

Vzhledem ke značné roztříštěnosti zdrojů, které se zabývají spíše dílčími otázkami 

tématu, slouží za základní zdroje této práce především zdroje primární, ať už se jedná o 

závazné a nezávazné mezinárodněprávní dokumenty upravující nezávislé a nestranné 

soudnictví či o jednotlivé rozsudky Velkého senátu ESLP, kterým je věnována poslední 

část této práce. Tyto zdroje jsou doplněny především monografiemi zabývajícími se 

samotnou Evropskou úmluvou o lidských právech, které se však dotýkají požadavku 

nezávislého a nestranného soudnictví spíše v obecné rovině, v omezené míře a bez 

bližšího zasazení do širšího mezinárodněprávního rámce. V rámci českých monografií 

lze jmenovat především komentář Jiřího Kmece, Davida Kosaře, Jana Kratochvíla a 

Michala Bobka s názvem „Evropská úmluva o lidských právech“ z roku 2012.
8
 Za 

pozornost stojí též komentář Evy Hubálkové „Evropská úmluva o lidských právech a 

Česká republika“ z roku 2003
9
 či monografie Bohumila Repíka „Evropská úmluva o 

lidských právech a trestní právo“ z roku 2002.
10

 Z řad zahraničních autorů lze uvést 

především komentář autorů Pieter van Dijk a Godefridus J. H. van Hoof s názvem 

„Theory and practice of the European convention on human rights“,
11

 komentář 

Alastaira Mowbrayho „Cases, materials, and commentary on the European convention 

                                                 
8
 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-807-4003-653. 
9
 HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika: judikatura a řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-417-X. 
10

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. ISBN 80-86199-57-6. 
11

 VAN DIJK, P. a G.J.H. VAN HOOF. Theory and practice of the European convention on human 

rights. 2nd ed. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990. ISBN 90-6544-319-3. 
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on human rights“
12

 či komentář autorů D. J. Harris, M. O’Boyle, Ed Bates a Carla 

Buckley s názvem „Harris, O'Boyle: law of the European Convention on Human 

Rights“.
13

 

Tato práce je rozdělena na tři části. První část je věnována obecnému pojetí 

požadavku nezávislého a nestranného soudnictví na základě mezinárodněprávních 

dokumentů závazného i nezávazného charakteru. V rámci této kapitoly jsou nejprve tyto 

dokumenty přiblíženy a následně je na jejich základě blíže specifikován požadavek 

nezávislosti a nestrannosti soudu, včetně analýzy nejdůležitějších záruk. Druhá část je 

blíže zaměřena na evropský kontinent, v jejím rámci je popisováno zakotvení práva na 

nezávislý a nestranný soud v dokumentech Rady Evropy, která je jednou 

z nejvýznamnějších mezinárodních organizací sdružující evropské státy. Bližší pohled 

je v rámci této části věnován obecnému přístupu k nezávislosti a nestrannosti soudu ze 

strany ESLP jako základní instituce Rady Evropy, jejímž hlavním cílem je aplikace 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 (dále též jako 

„Evropská úmluva o lidských právech“ či zkráceně „EÚLP“) a zajišťování dodržování 

závazků z ní plynoucích. Část třetí pak je zaměřena čistě na analýzu vybraných 

rozsudků Velkého senátu ESLP, který se ve své rozhodovací činnosti zabývá především 

nejzávažnějšími otázkami spojenými s právy plynoucími z EÚLP a jejích dodatků. 

V rámci této části budou rozebrány významné judikáty VS ESLP, které se blíže 

zaměřují na jednotlivé problematické otázky ve vztahu k požadavku nezávislého a 

                                                 
12

 MOWBRAY, Alastair. Cases, materials, and commentary on the European convention on human 

rights. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-957736-1. 
13

 HARRIS, D. J., M. O'BOYLE, Ed BATES a Carla BUCKLEY. Harris, O'Boyle: law of the European 

Convention on Human Rights. Third edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014. 

ISBN 978-019-9606-399. 
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nestranného soudnictví a které poskytují bližší pohled na přístup ESLP k nezávislosti a 

nestrannosti soudu jako takové. 
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1. Pojem nezávislosti a nestrannosti soudu z pohledu 

mezinárodněprávních dokumentů 

První kapitola této práce bude věnována obecnému přístupu k právu na nezávislý a 

nestranný soud, jehož význam jako základního prvku demokratické společnosti a vlády 

práva byl zdůrazněn v úvodu této práce.  

První část této kapitoly se bude týkat zakotvení práva na nezávislý a nestranný soud v 

mezinárodněprávních dokumentech. Nejprve budou shrnuty základní lidsko-právní 

smlouvy, které toto právo zakotvují. Následovat budou nejpodstatnější příklady jinak 

značného množství nezávazných dokumentů, které danou problematiku prohlubují a 

rozvíjejí. 

Další podkapitoly pak budou zaměřeny na bližší specifikaci pojmu nezávislého a 

nestranného soudu, a to především z pohledu mezinárodněprávních dokumentů dříve 

popsaných. Důraz bude kladen na nastínění základních záruk, jejichž realizace by měla 

zajistit reálně nezávislou justici. 

Na úvod je nutné zmínit, že ačkoli se požadavky nezávislosti a nestrannosti soudnictví 

často posuzují spolu a pojmy se navzájem prolínají, lze je podle názoru autora této práce 

oddělit. Tak i mimo jiné činí Pieter van Dijk a G.J.H. van Hoof či Vojtěch Šimíček, 

jejichž přístup bude blíže zmíněn v podkapitole pojednávající o požadavku nestrannosti 

soudu. Obdobně k této problematice přistupuje i kanadský Nejvyšší soud, který ve svém 

rozhodnutí Valente v. The Queen
14

 uvedl, že pojmy nezávislosti a nestrannosti jsou 

očividně propojeny, nicméně se jedná o samostatné a odlišné hodnoty.  Ten mimo jiné 

poukazuje i na to, že nezávislost je „základním kamenem, nutným předpokladem, soudní 

                                                 
14

 Rozsudek Nejvyššího soudu Kanady ve věci Valente v. The Queen ze dne 19.12.1985. 
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nezávislosti“.
15;16 

Z těchto důvodu budou pojmy nezávislosti soudu a nestrannosti soudu 

definovány v této práci zvlášť, ačkoli je stále nutné mít na paměti jejich vzájemnou 

korelaci.
 

1.1 Zakotvení práva na nezávislý a nestranný soud v mezinárodních 

smlouvách 

O významu, který mezinárodní společenství přikládá nezávislosti a nestrannosti soudu, 

respektive právu na spravedlivý soud, svědčí nejen značné množství mezinárodních 

smluv zakotvující toto právo a jeho systematické zařazení v rámci těchto smluv, ale i 

rozsáhlý počet nezávazných dokumentů. Tato podkapitola bude věnována stručnému 

shrnutí těch nejdůležitějších mezinárodních smluv, podkapitola následující pak bude 

zaměřena na dokumenty nezávazné. 

Mezinárodní smlouvy jsou vedle mezinárodních obyčejů, případně obecných právních 

zásad, soudních rozhodnutí či prací významných akademiků jedním z hlavních pramenů 

mezinárodního práva.
17

 Lze říci, že mezinárodní smlouvy jsou vzhledem k charakteru 

mezinárodního práva, které je založeno především na společném souhlasu států jako 

hlavních aktérů mezinárodního práva, považovány za jeho nejdůležitější pramen. 

Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969 definuje mezinárodní smlouvu jako 

„mezinárodní dohodu uzavřenou mezi státy písemnou formou, řídící se mezinárodním 

právem, sepsanou v jediné nebo ve dvou či více souvisících listinách, ať je její název 

                                                 
15

 Rozsudek Nejvyššího soudu Kanady ve věci R. v Lippé ze dne 5.12.1991, s. 139. Dostupné také z: 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/765/1/document.do; překlad autora této práce. 
16

 Stejnou myšlenku lze nalézt i v rámci českého právního prostředí, viz Jan Wintr v Principech českého 

ústavního práva, op. cit. 
17

 Dle čl. 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora. 
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jakýkoliv“.
18

 Na tuto definici navazuje Malcolm Shaw, který uvádí, že mezinárodní 

smlouvu lze definovat jako písemný dokument, v rámci něhož se účastnící se státy 

právně zavazují jednat určitým způsobem či mezi sebou zakládají určité právní 

vztahy.
19

 Podstatným znakem mezinárodních smluv je tedy jejich závaznost založená na 

obecně přijímaném principu mezinárodního práva pacta sunt servanda.
20

 

Mezinárodní smlouvy lze dělit dle různých měřítek, jedním z nich je dělení na 

mezinárodní smlouvy s univerzálním charakterem, tedy smlouvy, jimiž jsou vázány 

všechny či téměř všechny státy mezinárodního společenství, a smlouvy s regionálním 

charakterem, které zavazují pouze státy určitého regionu. Toto dělení bude používáno i 

v následujících odstavcích. 

Jednou z nejvýznamnějších univerzálních mezinárodních úmluv týkající se 

problematiky lidských práv je bezesporu Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech z roku 1966. Ten, spolu s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech z roku 1966, obsahově navazuje a rozvíjí nezávaznou Všeobecnou 

deklaraci lidských práv z roku 1949. Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech vznikl na půdě Organizace spojených národů (dále též jako „OSN“) a do 

dnešního dne
21

 ho ratifikovalo 168 států, 7 států pakt podepsalo, nicméně neratifikovalo 

(mj. Čínská lidová republika) a 22 států nepodniklo žádnou akci směřující k podpisu či 

ratifikaci (příkladem může být Saudská Arábie).
22

 Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech ve svých 53 článcích upravuje základní občanská a politická práva, 

jako je například právo na život, zákaz otroctví, právo národů na sebeurčení a mj. právě 

                                                 
18

 Čl. 2 odst. 1 písm. a) Vídeňské úmluvy o smluvním právu 1969. 
19

 SHAW, Malcolm. International law. Seventh edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge 

University Press, 2014, s. 66. ISBN 1107612495. 
20

 Ibid., s. 67. 
21

 Stav ke dni 19.10.2016. 
22

 OHCHR Dashboard [online]. 2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://indicators.ohchr.org/. 
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i právo na nezávislý a nestranný soud, a to v článku 14. Ten říká, že „každý má úplně 

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

soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním 

obvinění vzneseném proti němu“.
23

 Výbor Spojených národů pro lidská práva k tomuto 

článku dodává, že právo být souzen nezávislým a nestranným soudem je „absolutním 

právem, které nesmí být předmětem žádné výjimky“.
24

 Z tohoto důvodu lze právo na 

nezávislý a nestranný soud aplikovat na všechny soudy, a to jak na obecné tak i 

speciální.
25

  

Pro úplnost je třeba zmínit, že vedle Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

vzniklo na půdě OSN dalších 7 základních lidsko-právních smluv. Jedná se o Úmluvu o 

odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 1965, Úmluvu o odstranění všech 

forem diskriminace žen z roku 1979, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984, Úmluvu o právech 

dítěte z roku 1989, Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a 

jejich rodinných příslušníků z roku 1990, Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením z roku 2006 a Mezinárodní úmluvu na ochranu osob před nuceným 

zmizením z roku 2006. Právo na nezávislý a nestranný soud však vedle Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech přímo zakotvují jen některé z nich, a to 

konkrétně poslední tři jmenované: Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech 

                                                 
23

 Stejnou úpravu lze najít v samotné Všeobecné deklaraci lidských práv, a to v čl. 10. 
24

 Sdělení Výboru Spojených národů pro lidská práva č. 263/1987 ve věci Gonzales del Rio v. Peru ze 

dne 28. října 1992. 
25

 OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN COOPERATION WITH THE 

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. Human rights in the administration of justice: a manual on 

human rights for judges, prosecuters and lawyers. New York [u.a.]: United Nations: Office of the High 

Commissioner for Human Rights, 2003, s. 118. ISBN 92-115-4141-7. 
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migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků (čl. 18), Úmluva o právech osob 

se zdravotním postižením (čl. 12) či Mezinárodní úmluva na ochranu osob před 

nuceným zmizením (čl. 11). 

Právo na nezávislý a nestranný soud rozeznávají i mezinárodní smlouvy regionálního 

charakteru. V případě evropského kontinentu se jedná především o Evropskou úmluvu 

o lidských právech, jejíž pojetí nezávislého a nestranného soudu bude blíže 

specifikováno v druhé kapitole této práce. Dalším příkladem evropské regionální 

mezinárodní smlouvy je Listina základních práv EU z roku 2009, která právo na 

nezávislý a nestranný soud zakotvuje v čl. 47, jenž je zařazen v kapitole VI 

s příznačným názvem Spravedlnost.  

Nicméně i ostatní regiony právo na nezávislý a nestranný soud upravují. Americká 

úmluva o lidských právech z roku 1969, která byla ratifikována valnou částí států Jižní a 

Střední Ameriky, upravuje právo na nezávislý a nestranný soud v článku osmém. 

Africká charta lidských práv a práv národů z roku 1981, ratifikována 53 zeměmi 

afrického kontinentu,
26

 ve svém čl. 7 mj. uvádí, že každý má právo být souzen 

v přiměřené době nestranným soudem. V článku 26 pak dodává, že smluvní státy mají 

povinnost zajistit nezávislost soudů. Dalším příkladem pak může být Arabská charta o 

lidských právech z roku 2004, zakotvující právo na nezávislý a nestranný soud 

v článcích 12 a 13. 

Na závěr je nutné zmínit, že ačkoli může nastat situace, že některé státy neratifikovaly 

mezinárodní smlouvu obsahující závazek nezávislého a nestranného soudu, stále na ně 

dopadají další prameny mezinárodního práva. Konkrétně jsou vázáni 

                                                 
26

 Ratification Table / African Charter on Human and Peoples' Rights / Legal Instruments / 

ACHPR. African Commission on Human and Peoples' Rights [online]. 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné 

z: http://www.achpr.org/instruments/achpr/ratification/. 
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mezinárodněprávními obyčeji a obecnými právními principy, mezi něž právo na 

nezávislý a nestranný soud patří.
27

 

1.2 Přehled nezávazných dokumentů upravujících nezávislost a 

nestrannost soudnictví 

Jak bylo uvedeno výše, mezinárodní smlouvy patří mezi nejdůležitější prameny 

mezinárodního páva veřejného. Nicméně ve většině případů poskytují pouze základní 

právní rámec. To je případem i práva na nezávislý a nestranný soud, které značné 

množství mezinárodních smluv zakotvuje, nicméně dále blíže nerozvíjí. K tomuto účelu 

pak slouží především nezávazné dokumenty, které poskytují bližší náhled na danou 

problematiku. Nejpodstatnějším z nich bude věnována tato podkapitola. 

Na úvod je nutné zmínit pravděpodobně nejznámější nezávazný mezinárodní dokument, 

který se věnuje ochraně lidských práv jako takových - Všeobecnou deklaraci lidských 

práv z roku 1949. Ta představuje základní milník v univerzální ochraně lidských práv, a 

to především z důvodu, že se jedná o první dokument takového charakteru. Deklarace 

byla přijata Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948 jako „společný cíl pro 

všechny národy a  všechny státy za tím účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán 

společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a  výchovou rozšířit 

úctu k  těmto právům a  svobodám a  zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními 

i mezinárodními jejich všeobecné a účinné uznávání a zachovávání jak mezi lidem 

členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou pod jejich pravomocí“.
28

 

Deklarace ve svých třiceti článcích upravuje základní lidská práva, včetně práva na 

                                                 
27

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 118. 
28

 Preambule Všeobecné deklarace lidských práv.  
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nezávislý a nestranný soud (čl. 10). Ačkoli byla Všeobecná deklarace lidských práv 

přijata jako nezávazný dokument, sloužila a stále slouží jako myšlenkový zdroj pro 

tvorbu závazných mezinárodních smluv, jako se tak stalo v případě Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech z roku 1966 a Mezinárodního paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, jak bylo zmíněno výše.  

Jedním z nejvýznamnějších dokumentů, které přibližují pohled na nezávislý a nestranný 

soud, jsou Základní zásady nezávislosti soudní moci (v orig. Basic Principles on the 

Independence of the Judiciary, dále též jako „BPIJ“). BPIJ byly přijaty roku 1985 

Sedmým kongresem OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli. Následně byly 

téhož roku jednohlasně potvrzeny Valným shromážděním OSN.
29

 Z tohoto důvodu lze 

říci, že principy zakotvené v BPIJ jsou univerzálně přijímané členskými státy OSN a 

poskytují tak významné měřítko v hodnocení nezávislosti a nestrannosti soudnictví.
30

 

BPIJ poskytují dvacet základních principů, které vedle samotného zakotvení 

nezávislosti a nestrannosti soudu, obsahují např. povinnost států umožnit soudnictví 

správně vykonávat svoji funkci či nastiňují základní záruky, které by nezávislé a 

nestranné soudnictví mělo požívat. Ve své preambuli mj. zdůrazňují, že zásady 

poskytované BPIJ by měly pomáhat členským státům v jejich úkolu zajistit nezávislé a 

nestranné soudnictví a jednotlivé vlády by je proto měly vzít ve svých národních 

právních úpravách v úvahu. Dodává, že tyto principy by měly být aplikovatelné nejen 

na profesionální soudce, ale též na laické přísedící. 

                                                 
29

 Rezoluce Valného shromáždění OSN 40/32 z 29. listopadu 1985 a rezoluce Valného shromáždí OSN 

40/146 ze dne 13. prosince 1985. 
30

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 119. 
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Dalším příkladem nezávazného dokumentu upravující nezávislost a nestrannost 

soudnictví je Všeobecná charta soudce (v orig. the Universal Charter of the Judge), 

která byla schválena 17. listopadu 1999 Mezinárodním svazem soudců
31

 jako minimální 

standardy nezávislého a nestranného soudnictví. Ve svém článku prvním klade důraz na 

význam nezávislého soudnictví a uvádí, že nezávislost soudce je nezbytná pro nestranné 

soudnictví, je nedělitelná a všechny instituce a autority, mezinárodní i vnitrostátní, musí 

takovouto nezávislost respektovat, chránit a hájit.
32

 Dále Charta obsahuje především 

základní záruky a povinnosti soudců, které musí být vykonávány pro zajištění 

nezávislosti a nestrannosti soudu. 

Vedle Všeobecné charty soudce je třeba zmínit i Chartu soudců v Evropě (v orig. 

Judges‘ Charter in Europe), jejíž konečné znění bylo přijato roku 1997 Evropským 

svazem soudců. Charta soudců v Evropě bere jako výchozí bod BPIJ, které však 

označuje za pouhý „nejzákladnější rámec“. Zdůrazňuje, že nezávislost soudnictví je 

jedním ze základů vlády práva, a klade důraz na důležitost skutečné dělby moci.  

Určité vodítko při posuzování nezávislosti a nestrannosti soudnictví poskytují i 

Minimální standarty soudní nezávislosti (v orig. Minimum Standards of Judicial 

Independence) přijaté roku 1982 International Bar Association. Ta jednotlivé standardy 

rozděluje do sedmi částí – úprava vztahů soudců a exekutivy, vztah soudců a legislativy, 

jmenování soudců, role tisku, standardy jednání soudce, zajištění nezávislosti a 

nestrannosti a vnitřní nezávislost v rámci samotného soudnictví. 

                                                 
31

 V orig. The International Association of Judges. 
32

 V orig. „The independence of the judge is indispensable to impartial justice under the law. It is 

indivisible. All institutions and authorities, whether national or international, must respect, protect and 

defend that independence.“. 
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Značné množství nezávazných dokumentů vzniklo i na půdě Rady Evropy. Patří mezi 

ně především Evropská charta o statutu soudce spolu s vysvětlujícím memorandem 

z roku 1998 či doporučení Výboru ministrů rady Evropy členským státům o soudcích 

ohledně nezávislosti, efektivnosti a role soudců z roku 2010.
33

 Dokumentům Rady 

Evropy bude blíže věnována druhá kapitola této práce. 

V následujících podkapitolách budou blíže specifikována nezávislost a nestrannost 

soudu s nastíněním hlavních záruk nezávislosti a nestrannosti soudu, jejichž pojetí 

vychází především z výše zmíněných dokumentů. 

1.3 Nezávislost soudu z pohledu mezinárodněprávních dokumentů 

1.3.1 Definice nezávislosti soudu 

Přístupy k definování pojmu nezávislosti soudu nejsou zcela jednotné. Jak i uvádí Mira 

Gur-Arie a Russel Wheeler v Průvodci pro posílení soudní nezávislosti a nestrannosti 

vydaného Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj: „Soudní 

nezávislost na sebe bere mnoho podob, je formována rozdílnými právními 

ustanoveními, politickými tradicemi a kulturními očekáváními, které se během času 

vyvíjí a které stále inspirují diskuzi a sebereflexi.“
34

 

                                                 
33

 [COUNCIL OF EUROPE, Committee of Ministers]. Judges--independence, efficiency and 

responsibilities: Recommendation CM/Rec(2010)12 adopted by the Committee of Ministers of the 

Council of Europe on 17 November 2010 and explanatory memorandum [online]. Strasbourg: Council of 

Europe Publishing, 2011 [cit. 2015-05-30]. ISBN 978-928-7170-729. Dostupné z: 

https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2010)12E_%20jud

ges.pdf. 
34

 GUR-ARIE, Mira a Russell WHEELER. Judical Independence in the United States: Current Issues and 

Relevant Background Information. In: Guidance for promoting judicial independence and impartiality. 

Rev. ed. Washington, D.C.: Office of Democracy and Governance, 2002, s. 133-147. Dostupné také 

z:http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACM007.pdf; překlad autora této práce. 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACM007.pdf
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Oxfordský slovník definuje obecně nezávislost jako „ne závisející na autoritě jiného; ne 

v pozici podřízenosti či poddanosti; ne subjektem externí kontroly či vlády; 

samosprávný, autonomní, volný“.
35

 I přes určitá specifika soudnictví a i přes nutnost 

vzájemné kontroly jednotlivých složek státu vycházející z teorie brzd a rovnováh lze 

z této definice v zásadě vycházet. Nezávislost soudu lze proto definovat jako stav, ve 

kterém není soud při svém rozhodování ovlivňován nikým a ničím, kromě zákona, popř. 

svědomí.  

S podobnou definicí se lze setkávat i v řadě mezinárodních dokumentů či mezi 

odbornou veřejností. Dušan Hendrych v Právnickém slovníku pojímá nezávislost soudů 

jako „především jejich nezávislost na ostatních složkách státní, resp. veřejné moci, 

jednak na složkách politického systému a též nezávislost v rámci soudní moci, v rámci 

daného soudu.“
36

 Z BPIJ lze definici nezávislosti zjednodušeně odvodit jako stav prostý 

nevhodných a neopodstatněných zásahů do soudního procesu.
37

  

Je však nutné dodat, že nezávislost soudu nelze chápat jako absolutní stav, v rámci 

kterého by byl soudce oprávněn rozhodovat libovolně. Soudce je vázán a limitován ve 

své rozhodovací pravomoci zákonem, popř. svědomím (to podporuje např. i čl. 3 

Všeobecné charty soudce či čl. 2 Charty soudců v Evropě).
38

 S tím souvisí i skutečnost, 

že nezávislost soudce není chápana jako právo soudce, nýbrž jako právo společnosti na 

                                                 
35

 V orig. „not depending upon the authority of another, not in a position of subordination or subjection; 

not subject to external control or rule; self-governing, autonomous, free“.  

Oxford English Dictionary [online]. Oxford University Press, 2015 [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 

http://www.oed.com/; překlad autora této práce. 
36

 HENDRYCH, Dušan. 2009. Právnický slovník [online]. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

xxii, 1459 s. [cit. 2015-05-06]. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1.  
37

 Princip 4, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985. Dostupné také z: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx. 
38

 Tato skutečnost je zdůrazňována i ze strany Ústavního soudu České republiky, blíže viz nález 

Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 60/04 ze dne 28.4.2005. 

 

http://www.oed.com/
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vládu práva a na spravedlnost v soudním řízení.
39

 Naopak soudce má povinnost řídit se 

v rámci rozhodování jen zákonem a v co největší míře se obrnit proti vnějším 

nepřiměřeným tlakům, aniž by se řídil obavou, zda rozhodnutí bude populární či 

nikoli.
40

 Soudce není pánem, nýbrž slouží společnosti jako takové, a jeho hlavním 

údělem je prosazování spravedlnosti. 

Pojem nezávislosti soudnictví bývá pro jeho bližší pochopení rozčleňován na dva 

pojmové základy, a to na nezávislost institucionální a nezávislost individuální. První 

zmíněná je zaměřena na nezávislost soudní moci a soudní soustavy jako takové, druhá 

se týká nezávislosti každého jednotlivého soudce, který by měl být v rámci rozhodování 

prost jakéhokoli nátlaku.
41

 Podobně k nezávislosti přistupuje i kanadský Nejvyšší soud, 

který ve výše citovaném rozhodnutí Valente v. The Queen
42

 rozděluje nezávislost též na 

individuální a institucionální. Individuální je dle něj založena na zabezpečení setrvání 

soudce ve funkci jako takové, institucionální pak spočívá na nezávislosti soudu na moci 

zákonodárné a výkonné. Toto dělení uvádí i Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva v Manuálu o lidských právech pro soudce, státní zástupce a právníky.
43

 Tuto 

diferenciaci lze tedy považovat za obecně přijímanou a bude proto používána i v rámci 

popisu základních záruk nezávislosti soudnictví, které budou nastíněny v následujících 

odstavcích. 

                                                 
39

 Viz např. Ethical principles for judges. Ottawa: Canadian Judicial Council, 2004. ISBN 06-623-8118-

1. Lze zmínit, že podobný přístup lze nelézt i v rámci Rady Evropy, viz čl. 11 Doporučení CM/Rec 

(2010)12, op. cit. 
40

 Ethical principles for judges. Ottawa: Canadian Judicial Council, 2004, s. 9.  
41

 Ústavní soud České republiky zdůrazňuje rozlišení na institucionální a individuální nezávislost. 

Institucionální nezávislost vymezuje vztah moci soudní ke zbývajícím dvěma státním mocím. 

Individuální nezávislost pak znamená nezávislost vlastní rozhodovací činnosti soudu. Viz nález 

Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 60/04 ze dne 28. 4. 2005. 
42

 Rozsudek Nejvyššího soudu Kanady Valente v. The Queen ze dne 19.12.1985. 
43

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit.. 
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1.3.2 Záruky nezávislosti 

Za dobu prohlubování demokratické formy vlády se vytvořila určitá doporučená 

pravidla, která nezávislost podporují a která by měla být státem při ochraně nezávislosti 

uplatňována.
44

 Na tomto místě lze opět zmínit Listy federalistů, konkrétně Federalistu č. 

78, ve kterém A. Hamilton vystihl důvody, za kterých by se měla sama společnost brát 

o záruky nezávislosti: „Každý moudrý člověk by si měl vážit všeho, co k této povaze 

soudů přispívá a co ji upevňuje, protože nikdo si nemůže být jist, zda se zítra nestane 

obětí téhož ovzduší nespravedlnosti, které mu dnes přináší zisk. A všichni jistě cítí, že 

takové ovzduší má sklon podkopat základy veřejné i soukromé důvěry a nahradit ji 

všeobecnou nedůvěrou a tísní.“
45

  

Dodržování záruk nezávislosti je tedy jedním ze základních pilířů jejího naplnění a 

jejího skutečného a efektivního výkonu. Vytváří určitý návod, dle kterého by především 

státy měly postupovat s cílem zajistit nezávislé soudnictví a tím napomáhat vládě práva 

jako základního kamene demokracie. Na následujících řádcích proto budou popsány 

nejdůležitější záruky, které jsou obecně uváděny. Pro přehlednost budou rozděleny na 

záruky institucionální nezávislosti a záruky individuální nezávislosti. 

1.3.2.1 Záruky institucionální nezávislosti  

Jak již bylo uvedeno výše, institucionální nezávislost je založena na nezávislosti soudní 

moci jako takové a na jejím oddělení od moci zákonodárné a výkonné. Toto pojetí 

vychází z principu dělby moci, jehož důležitost zdůrazňuje Výbor Spojených národů 

pro lidská práva. Ten poznamenává, že „nedostatek jasnosti ve vymezení příslušných 

                                                 
44

 „It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly 

perform its function.“ Princip 7, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, dále viz též bod 1. 
45

 HAMILTON, Alexander, John JAY a James MADISON. Listy federalistů: soubor esejí psaných na 

podporu nové Ústavy předložené federálním Shromážděním 17. září 1787. Olomouc: Vydavatelství 

Univerzity Palackého, 1994, s. 418. 
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kompetencí zákonodárné, výkonné a soudní moci může ohrozit realizaci vlády práva a 

konzistentní lidsko-právní politiku“.
46

 

Prvky institucionální nezávislosti jsou zakotveny i v mnoha mezinárodních 

dokumentech, které byly uvedeny v prvních dvou podkapitolách této kapitoly. 

Příkladem mohou být BPIJ, které ve svém principu prvním mj. říkají, že je „povinností 

všech vládních a jiných institucí respektovat a dodržovat nezávislost soudnictví“. 

Podobnou zmínku lze nalézt například i v čl. 2 Všeobecné charty soudce, který uvádí, 

že nezávislost soudnictví musí být právně zajištěna takovým způsobem, aby byla 

„skutečně a efektivně oddělena od ostatních státních mocí“. Obdobný přístup lze 

shledávat např. v čl. 7 Charty soudců v Evropě či v čl. 5 Minimálních standardů soudní 

nezávislosti. 

Základní záruky institucionální nezávislosti lze rozdělit do tří základních celků. Jedná 

se především o nezávislost vnitřní správy, nezávislost v ekonomických otázkách a 

respektování soudního rozhodnutí. Dodat lze ještě jasné vymezení jejich kompetence, 

které je přiblíženo v principu 3 BPIJ, který uvádí, že soudní moc by měla mít jurisdikci 

ohledně všech otázek soudní povahy a měla by mít výhradní pravomoc rozhodnout, 

zdali daný případ spadá do kompetence soudu, která je vymezena právem. Bližší nástin 

prvních třech uvedených záruk a některých otázek s tím související budou následovat 

níže. 

1.3.2.1.1 Nezávislost vnitřní správy  

Pod nezávislostí vnitřní správy soudů si lze představit stav, ve kterém je soudnictví 

schopné organizovat svou vlastní činnost a otázky s tím spojené.
47

 Do této kategorie 

                                                 
46

 UN Human Rights Committee (HRC), UN Human Rights Committee: Concluding Observations of the 

Human Rights Committee, Slovakia, 4 August 1997, CCPR/C/79/Add.79 [cit. 2016-30-11]. Dostupné z: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b032c.html; překlad autora této práce. 
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patří především personální otázky, jako je přidělování soudců k jednotlivým případům, 

obsazování soudů soudními funkcionáři, způsoby ustanovení rozvrhu práce či obecně 

spravování soudní soustavy.
48

 Zakotvení těchto principů lze nalézt v celé škále 

mezinárodních dokumentů. Především lze uvést čl. 8, 9 či 11 Minimálních standardů 

soudní nezávislosti, které uvádí, že soudní záležitosti jsou výhradně odpovědností 

soudní moci, ústřední zodpovědnost za soudní administrativu by měla být nejlépe 

vykonávána v rámci soudní moci či společně s exekutivou. Článek 11 pak upozorňuje, 

že způsob rozdělení práce pro jednotlivé soudce by měl být činěn dle předem určených 

pravidel a jeho změna by měla být možná jen za zcela jasně definovaných okolností. 

Podobná pravidla lze nalézt i v BPIJ či ve Všeobecné chartě soudce. 

Z politického hlediska se jedná o jedno z nejvíce diskutovaných témat, které se 

nezávislosti soudnictví týká. Stojí totiž před závažnou otázkou – jak vyvážit nutnou 

nezávislost, kterou soudy musí požívat z důvodu dosažení spravedlivých rozhodnutí, a 

libovůli jednotlivých soudních funkcionářů, která by mohla vést k uzavřenému světu 

soudnictví, jež by postupně bez určité vnější kontroly degradovalo. Obecně platí, že 

výkonná moc se často nechce vzdávat svého vlivu na správu soudnictví. Tento model je 

však do budoucnosti neudržitelný a na nebezpečí propojení exekutivy a soudnictví 

poukazuje mnoho mezinárodních organizací i prací teoretiků. Obzvláště Česká 

republika stále zachovává tradiční model soudnictví, který je navázán na výkonnou 

                                                                                                                                               
47

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 120. 
48

 „The third essential condition of judicial independence is the institutional independence of the tribunal 

with respect to matters of administrative bearing directly on the exercise of its judicial fiction. Judicial 

control over such matters as assignment of judges, sitting of the court and court lists has been considered 

the essential or minimum requirement for institutional independence.“ Valente v. The Queen, rozsudek 

Nejvyššího soudu Kanady ze dne 19.12.1985. 
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moc
49

 - jedním z problematických bodů zůstává především jmenování funkcionářů 

soudu exekutivou.
50

 

Pravděpodobně možná i k citlivosti tohoto tématu nepodává mezinárodní právo jasnější 

konstrukci realizace tohoto principu v praxi. Lze se obecně setkat spíše s určitým 

doporučujícím minimem, ze kterého by úprava nezávislosti vnitřní organizace 

soudnictví měla vycházet. Jedná se především o zřízení soudcovských rad v rámci 

každého soudu a nejvyšší rady soudnictví (s celostátní působností jako samosprávného 

orgánu moci soudní), která by byla složena z větší části ze soudcovských řad a která by 

požívala určité pravomoci mající za následek posílení nezávislosti soudnictví.
51

  

1.3.2.1.2 Nezávislost v ekonomických otázkách 

S otázkou vnitřní správy soudnictví blíže souvisí i otázka její finanční stránky. 

Minimální standardy soudní nezávislosti uvádí, že je povinností státu poskytovat 

adekvátní finanční prostředky pro administraci soudnictví (čl. 10) a že soudy by měly 

být adekvátně financovány příslušnou vládou (čl. 13). Podobně je k nezávislosti 

v ekonomických otázkách přistupováno i v Chartě soudců Evropy, kde se ve čl. 7 uvádí, 

že ostatní státní orgány mají povinnost poskytnout soudnictví všechny potřebné 

prostředky nutné k jeho fungování. S otázkou ekonomické nezávislosti jsou spojeny i 

přiměřené platy pro jednotlivé soudce, jejichž výše by měla být stanovena tak, aby 

nenarušovala nezávislost soudce. Tento princip nicméně spadá spíše do záruk 

nezávislosti individuální a bude proto blíže specifikován později. 

                                                 
49

 § 11 zákonu č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. kompetenční zákon. 
50

 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2011, s. 62. ISBN 978-80-7201-842-0. 
51

 O takovýchto nezávislých soudních tělesech se zmiňuje např. Všeobecná charta soudce (čl. 11) či 

Charta soudců v Evropě (čl. 6). Zřízení přímo soudcovských rad je zdůrazňována i ze strany Rady 

Evropy: „Councils for the judiciary are independent bodies, established by law or under the constitution, 

that seek to safeguard the independence of the judiciary and of individual judges and thereby to promote 

the efficient functioning of the judicial system.“, čl. 26 Doporučení CM/Rec(2010)12, op. cit. 
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Ve většině států je vyčlenění (pokud možno) dostatečného objemu finančních 

prostředků řešeno v rámci státního rozpočtu, připravovaného a schvalovaného 

výkonnou a zákonodárnou mocí, které mohou výrazně ovlivňovat množství prostředků 

plynoucí na administrativu soudnictví. Nelze se však domnívat, že by se vzhledem 

k dělbě moci a k možnostem fungování státu jednalo o nepřípustný zásah do 

nezávislosti soudnictví. Tak také uvádí Manuál OSN o lidských právech pro soudce, 

státní zástupce a právníky, který upozorňuje, že finanční a administrativní nezávislost 

nemůže být vždy absolutní, a to především s ohledem na určitou nutnou závislost 

jednotlivých složek státní moci. Ačkoli je většinou nevyhnutelné, aby zákonodárná a 

výkonná moc kontrolovala rozpočet, je nutné mít na paměti, že tato kontrola nesmí být 

poháněna myšlenkou ovlivňování kvality soudnictví. Tomu by mohlo zabránit právě 

zřízení výše uvedené nejvyšší soudcovské rady, která by měla určitou vyjednávací 

pravomoc při sestavování státního rozpočtu.  

1.3.2.1.3 Respektování rozhodnutí soudu 

Dalším, na první pohled jasným, ale přesto významným bodem nezávislosti soudní 

moci, který je nutno zmínit, je respektování soudních rozhodnutí ostatními složkami 

státu, státními institucemi a veřejnými činiteli.
52;53

 Nerespektování soudních rozhodnutí 

či jejich kritika ze strany veřejné moci by mohly vést k nebezpečnému precedentu. 

Takovýto postup ze strany veřejné moci by mohl postupně podkopávat důvěru v právo, 

respekt k lidským právům a ke spravedlnosti jako takové, čímž by v zásadě mohl vést k 

                                                 
52

 „There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall 

judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial 

review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in 

accordance with the law.“ Princip 4 BPIJ. 
53

 Podobný přístup lze nalézt i v rámci Rady Evropy: „If commenting on judges’ decisions, the executive 

and legislative powers should avoid criticism that would undermine the independence of or public 

confidence in the judiciary. They should also avoid actions which may call into question their willingness 

to abide by judges’ decisions, other than stating their intention to appeal.“ čl. 17 Doporučení 

CM/Rec(2010)/12, op. cit. 
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ohrožení samotných demokratických principů. Nabízela by se tedy otázka, proč by 

veřejnost měla ctít soudy a řídit se jejich rozhodnutími, když to samé nečiní veřejná 

moc. Je však bohužel nutné poznamenat, že není výjimkou situace, kdy především 

představitelé výkonné moci veřejně kritizují často nepopulární soudní rozhodnutí či je 

dokonce sami nedodržují. 

Pro zajímavost je možné si položit otázku, která by mohla být předmětem budoucího 

bližšího zkoumání, nicméně vzhledem k rozsahu a primárnímu cíli této práce bude 

zmíněna jen okrajově. Není totiž zcela jasné, zdali lze pod porušení principu 

respektování rozhodnutí soudu podřazovat i výkon pravomocí výkonné moci jako je 

amnestie či milost prezidenta, popřípadě stížnost ministra spravedlnosti na porušení 

zákona. S tím mj. do určité míry souvisí i princip, že rozhodnutí soudu by neměly být 

měněny nesoudním tělesem.
54

 Obecně je však takovýto zásah do soudní moci 

připouštěn. Takový přístup lze nalézt například v čl. 17 Minimálních standardů soudní 

nezávislosti, který však nabádá k opatrnosti při výkonu tohoto práva. Podobně se k této 

problematice staví i Výboru ministrů Rady Evropy.
 55

 Tento přístup lze zdůvodnit tak, 

že milost hlavy státu slouží k vyvážení časté tvrdosti práva v konkrétních případech, 

nikoli k podkopávání konkrétního soudního rozhodnutí. I tak však platí, že by institutu 

milosti nemělo být nadužíváno. V případě stížnosti ministra spravedlnosti na porušení 

zákona se jedná o určitý výkon kontroly v rámci dělby moci, jehož cílem je zabránění 

případným justičním omylům. Ministr spravedlnosti nerozhoduje, zda případ byl 

                                                 
54

 Princip 4, Basic Principles on the Independence of Judiciary. 
55

 Vysvětlující memorandum k doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2010)/12 (bod 25): 

„Revision of decisions outside that legal framework, by the executive or legislative organs or by the 

administration, should not be allowed. This does not remove the power of the legislature to change 

existing laws or enact new ones which judges must then apply. The administration and executive or 

legislative organs should not invalidate, in individual cases, decisions of judges. This would not exclude 

the special cases of amnesty, pardon and clemency or similar measures such as paying compensation 

without admitting liability.“ . 
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vyřešen soudem správně či nikoli, nýbrž dává podnět zpět soudní soustavě, aby 

rozhodla, zda v dané věci nedošlo k porušení zákona.  

1.3.2.2 Záruky individuální nezávislosti 

Na rozdíl od institucionální nezávislosti, která se týká nezávislosti soudní moci jako 

takové, individuální nezávislost se zaměřuje na nezávislost jednotlivých soudců. Jedná 

se tedy o nezávislost v rámci jejich funkce, resp. nezávislost v rámci jejich rozhodovací 

činnosti.
56

 Manuál OSN o lidských právech pro soudce, státní zástupce a právníky 

definuje individuální nezávislost jako stav, kdy konkrétní soudci jsou schopni 

rozhodovat případy „dle práva, prosti strachu z kritiky směřované na jejich osobu či 

represálií jakéhokoli druhu, a to i v případech, kdy jsou povinni vynést rozsudek ve 

složitých a citlivých otázkách“.
57

 

Individuální nezávislost tedy znamená, že soudci by se měli cítit svobodní v rámci 

svého rozhodování, neměli by být ovlivňováni vnějšími tlaky, ať už ze strany účastníků 

řízení, veřejnosti či ostatních subjektů, či strachem o své zaměstnání či dokonce o svůj 

život či zdraví. Je nutné poznamenat, že zaručení individuální nezávislosti neznamená, 

že by soudci byli obdařeni absolutní volností, naopak – je nutné opět připomenout, že 

soudci jsou stále ve své rozhodovací činnosti podřízeni zákonu.
58 

Záruk pro zabezpečení individuální nezávislosti je bezpočet. Mezi nejpodstatnější patří 

především způsob jmenování členů soudního orgánu (jak samotný výběr soudců, tak i 

způsob jejich ustanovení do funkce), délka jejich mandátu či finanční zajištění; tyto 

záruky budou blíže popsány níže. Dále lze jmenovat například kariérní postup soudce, 

                                                 
56

 Viz kapitola 1.3.1 této práce. 
57

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 123; překlad autora této práce. 
58

 Viz kapitola 1.3.1. t 
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omezení kladená na soudce (př. inkompatibilita funkcí,
59

 omezení svobody slova, 

omezení podnikatelských aktivit či členství v politických stranách).
60

 Dále lze uvést 

například disciplinární odpovědnost, nad níž by měl být dohled vykonáván nezávislým 

a nestranným tělesem (nezávislým především na výkonné moci).
61

 Na závěr lze uvést i 

případné odvolávání soudců, které by mělo být založeno na nezávislém postupu dle 

práva a které by mělo být možné jen z důvodů nezpůsobilosti soudce či způsobu 

chování, které ho činí nezpůsobilým vykonávat svou funkce.
62

 

1.3.2.2.1 Způsob jmenování členů soudního orgánu 

Mezinárodní právo neposkytuje žádné bližší detaily, jakým konkrétním způsobem by 

měli být soudci do své funkce vybíráni.
63

 Výběr soudců by měl být nicméně založen na 

jasných a objektivních pravidlech. To podle principu 10 BPIJ znamená, že tato hlediska 

výběru by měla být založena pouze na profesní a morální integritě kandidátů na soudce 

a na jejich kvalifikaci v právní vědě.
64;65

 Výběr by měl být prost jakékoli diskriminace, 

jako je diskriminace na základě pohlaví, náboženského přesvědčení, politické 

příslušnosti, barvy pleti apod.
66

 Prostor pro výběr způsobu ustanovování soudců je tedy 

dán poměrně široce. Nicméně Výbor OSN pro lidská práva se již vyjádřil, že některé 

                                                 
59

 Příkladem může být čl. 7 Všeobecné charty soudce. 
60

 Čl. 36 až 39 Minimálních standardů nezávislého soudnictví. 
61

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 132; překlad autora této práce. 
62

 Princip č. 18, Basic Principles on the Independence of the Judiciary. 
63

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 123. 
64

 „Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate 

training or qualifications in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial 

appointments for improper motives. In the selection of judges, there shall be no discrimination against a 

person on the grounds of race, colour, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, 

property, birth or status, except that a requirement, that a candidate for judicial office must be a national 

of the country concerned, shall not be considered discriminatory.“ Princip 10, Basic Principles on the 

Independence of the Judiciary. 
65

 Podobně k výběru soudců přistupuje i Rada Evropy, viz čl. 44 Doporučení CM/Rec(2010)12. 
66

 Viz bod 2.1Evropské charty o statutu soudce Rady Evropy DAJ/DOC (98) 23: „(…) The statute 

excludes any candidate being ruled out by reason only of their sex, or ethnic or social origin, or by 

reason of their philosophical and political opinions or religious convictions.“. 
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způsoby ustanovování soudců mohou vzbuzovat pochybnosti ohledně soudní 

nezávislosti, jako je např. volba soudců, která probíhá ve Spojených státech 

amerických.
67

 

Charta soudce v Evropě ve svém čl. 4 dodává, že výběr soudců by měl být výhradně 

vykonáván nezávislým tělesem reprezentující soudce; žádný vnější vliv, především ten 

politický, by neměl hrát ve výběru soudců jakoukoli roli. Podobně k výběru soudců 

přistupuje i Všeobecná charta soudce ve svém článku devátém. Nicméně bez 

zajímavosti nezůstává to, že BPIJ tento požadavek neobsahují. 

Velký prostor způsobu jmenování soudců věnují Minimální standardy soudní 

nezávislosti. Ty uvádí, že zapojení výkonné či zákonodárné moci do procesu jmenování 

(popř. kariérního postupu) soudců není v rozporu se soudní nezávislostí, nicméně musí 

být zajištěno, aby proces jmenování byl vykonáván soudním tělesem, ve kterém soudci 

a právníci tvoří většinu. Minimální standardy nicméně dodávají, že jmenování soudců 

nesoudním tělesem nemusí být vyloženě v rozporu s požadavkem soudní nezávislosti, a 

to v případě, kdy daný proces má v  zemi dlouhou historickou a demokratickou tradici, 

která zatím uspokojivě fungovala.
68

  

1.3.2.2.2 Délka mandátu 

V otázce funkčního období soudců existují dva přístupy. Prvním z nich je doživotní 

funkční období se stanoveným věkem odchodu do důchodu, druhé je pak funkční 

období omezené na konkrétní dobu. BPIJ připouští obě dvě možnosti (princip 12) s tím, 

že funkční období musí být právně zajištěno (princip 11). Manuál OSN o lidských 

právech pro soudce, státní zástupce a právníky nicméně dodává, že krátké funkční 

                                                 
67

 Zpráva Výboru Spojených národů pro lidská práva, A/50/40. 1995. §288 a §301. Dostupné také z: 

http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-40.htm. 
68

 Článek 3 Minimálních standardů soudní nezávislosti. 
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období s sebou nese závažné nebezpečí zranitelnosti soudce ze strany vnějších tlaků a 

že pouze doživotní funkční období může maximalizovat soudní nezávislost.
69

 Při 

případném obnovování funkce v rámci dočasných funkčních období si lze jednoduše 

představit situace, kdy by byl soudce náchylný k prosazování spíše populistických 

soudních rozhodnutí s cílem zajistit si své nové jmenování, čímž by jeho nezávislost 

byla jistě podkopána.  

Oba dva přístupy připouští i Všeobecná charta soudce, která v čl. 8 uvádí, že soudci by 

měli být jmenováni doživotně či dočasně, ale to pouze za takových podmínek, aby 

jejich nezávislost nebyla ohrožena. Minimální standardy soudní nezávislosti naopak 

kladou důraz především na doživotní výkon soudní funkce (čl. 22), ačkoli i ty velmi 

omezeně připouští volbu tzv. dočasných soudců za předpokladu, že mají v právním řádu 

dané země dlouhou a demokratickou tradici. 

S délkou funkčního období souvisí i závislost funkce na pravidelném přezkušování 

soudců, ke kterému se Výbor OSN pro lidská práva staví obecně záporně.
70

 K tzv. 

probační lhůtě, tedy období, po jehož uplynutí jsou mladí soudci subjektem revize 

s cílem následného jmenování do funkce permanentně, je však smířlivější. A to 

v případě, že taková revize bude vykonávána pouze nezávislým profesním tělesem.
71

 

Probační dobu připouští i Minimální standardy soudní nezávislosti, ale pouze za splnění 

určitých podmínek (čl. 23).  
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 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 127. 
70

 Zpráva Výboru Spojených národů pro lidská práva, č. A/51/40. 1997. §352. Dostupné také z: 

http://www.refworld.org/pdfid/3f474adb4.pdf. 
71

 Zpráva Výboru Spojených národů pro lidská práva, č. A/53/40. 1998. §173. Dostupné také z: 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=5380. 
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1.3.2.2.3 Finanční ohodnocení 

Obecně je přijímán princip, že by soudcům mělo být zajištěno odpovídající finanční 

ohodnocení. Mezi hlavní důvody tohoto přístupu patří především snížení rizika 

náchylnosti soudce ke korupci, popř. jiným nevhodným tlakům, či snaha přilákat 

kvalitní právníky, kteří často kvůli nedostatečným finančním podmínkám nalézají své 

uplatnění v komerční sféře. BPIJ v jedenáctém principu uvádí, že adekvátní odměna by 

měla být zajištěna objektivním právem. Všeobecná charta soudce tento princip rozvíjí 

v čl. 13, který říká, že ohodnocení soudců by jim mělo přinést opravdovou 

ekonomickou nezávislost. Dodává, že jejich finanční ohodnocení nesmí záviset na 

výsledcích jejich práce a že nesmí během jejich výkonu funkce dojít k jeho snížení. 

Podobně se k finančnímu ohodnocení staví i Charta soudce v Evropě (čl. 8) a Minimální 

standardy soudní nezávislosti (čl. 14). 

Je však nutné dodat, že ne vždy je možné dodržet požadavek nesnižování finančního 

ohodnocení soudců v absolutním smyslu. Stát může jednoduše dospět do ekonomické 

situace, kdy je zapotřebí snížit množství finančních prostředků v jednotlivých 

rozpočtových kapitolách. Podobnou situaci řešil i kanadský Nejvyšší soud, který uvedl, 

že redukce platů soudců není v rozporu s principem nezávislosti soudu v případě, že je 

součástí celkových ekonomických opatření státu; cílem takového snížení však nesmí být 

snaha exekutivy ovlivnit soudní moc.
72

 Zajímavou záruku, která může částečně 

zabraňovat takovému nevhodnému konání ze strany exekutivy, lze nalézt v Estonsku, 

kde jsou platy soudců navázány na plat předsedy vlády.
73
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Kanady ve věci Manitoba Provincial Judges Assn. v Manitoba z roku 

1997. 
73

 GINTER, Jaan. Guarantees of Judicial Independence. Juridica International. 1996, 1996(I), 75-84. 

ISSN 1406-5509. 
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1.4 Nestranný soud z pohledu mezinárodněprávních dokumentů 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním účelem požadavku nezávislosti a nestrannosti soudu 

je ochrana důvěry v soudy, a to nejen u účastníků soudu, ale též u veřejnosti.
74

  

Definice nestrannosti není jednotná a na základě značné subjektivnosti pojmu ji nelze 

stoprocentně objektivně pojmout. Definice z toho důvodu není často zcela vyhraněná, a 

proto se nestrannost často posuzuje spolu s nezávislostí.
75

 Nicméně (jak bylo uvedeno 

výše) lze dle názoru autora této práce nezávislost a nestrannost oddělit; první pojem lze 

založit spíše na objektivním základě, druhý pak na základě subjektivním, neboli na 

vnitřním přesvědčení každého soudce. Tak činí mj. i P. van Dijk a G.J.H. van Hoof, 

kteří nestranný soud definují jako takový soud, který je, co se týče jeho rozhodování, 

nepředpojatý a který se nenechá ovlivnit „informacemi mimo soudní síň, obecným 

lidovým názorem či jakýmkoli jiným tlakem“,
76

 ale naopak zakládá své rozhodnutí na 

„objektivních argumentech a na základě skutečností, které byly před soudem 

předloženy“.
77

 Podobně k nestrannosti přistupuje i Vojtěch Šimíček, podle nějž má 

nezávislost spíše povahu funkční a nestrannost soudce je pak „především subjektivní 

kategorií, vyjadřující vnitřní psychický stav soudce k projednání věci v širším smyslu 

(…), což je zejména záležitostí odpovědnosti a svědomí samotného soudce“.
78
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 Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 673. Velké 

komentáře. ISBN 9788074003653. 
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 Příkladem může být například přístup ESLP, který bude blíže popsán v druhé kapitole této práce. 
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 VAN DIJK, P. a G.J.H. VAN HOOF. Theory and practice of the European convention on human 

rights. 2nd ed. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990, s. 336. ISBN 90-6544-319-3.; 

překlad autora této práce. 
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 Ibid. 
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 ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan 

SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010, s. 

982. ISBN 978-80-7201-814-7. 
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Nicméně je třeba říci, že praktické posuzování nestrannosti soudu z tohoto úhlu pohledu 

by bylo nesmírně obtížné a úspěch stížností na podjatý soud by s ohledem na složitost 

dokazování měly pramalý úspěch. Z tohoto důvodu se při posuzování požadavku, zdali 

je soud nestranný, obecně vychází z premisy britského soudce Hewarta, který v roce 

1924 ve věci Rex v Sussex Justices
79

 stanovil, že „spravedlnost by neměla být jen 

konána, ale měla by být i zjevně a nezpochybnitelně viděna, že je konána“.
80;81

 Výrok 

soudce Hewarta lze rozdělit do dvou základních principů: „spravedlnost by měla být 

konána“ (tedy soudce by měl k případu přistupovat bez předsudků) a „spravedlnost by 

měla být viděna, že je konána“ (neboli soudce by měl budit dojem, že je nestranný).
82

 

Z tohoto dělení vychází i ESLP, který liší nestrannost na subjektivní a na objektivní, 

z čehož pak vychází i jeho duální test nestrannosti.
83

 V rámci subjektivního přístupu 

ESLP zkoumá, zdali měl soudce osobní předpojatost především k nějaké ze stran sporu 

či předmětu řízení. Objektivním přístupem pak testuje, zdali byly dány legitimní 

důvody, které by mohly vést k názoru, že soudce nebyl nestranný. Pohled ESLP bude 

blíže popsán v druhé kapitole této práce. 

Přístup, který zastává ESLP, se stal značně rozšířeným. Logicky z něj vychází i Ústavní 

soud České republiky, který uvádí: „Nestrannost soudce je přitom 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 

                                                 
79

 Rozhodnutí Vrchního soudu Velké Británie z roku 1924 ve věci  Rex v Sussex Justices, ex parte 

McCarthy [1924] KB 256 at 259. 
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 V orig. „justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done“. 
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 Tato věta byla přejata i do značného množství mezinárodních dokumentů, ať už se jedná například o 

Chartu soudců v Evropě (čl. 3) či Všeobecnou chartu soudce (čl. 5). 
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 MALLESON, Kate. Safeguarding Judicial Impartiality. Legal Studies. 2002, 22(1), 53-70. 
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 Piersack proti Belgii, rozhodnutí senátu ESLP ze dne 1. října 1982, stížnost č. 8692/79. 
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uplatnění vzhledem k obtížné objektivní přezkoumatelnosti jeho vnitřního rozpoložení. 

Kategorii nestrannosti je proto třeba vnímat šíře, také v rovině objektivní. Za objektivní 

ovšem nelze považovat to, jak se nestrannost soudce pouze subjektivně jeví vnějšímu 

pozorovateli (účastníkovi řízení), nýbrž i to, zda reálně existují objektivní okolnosti, 

které by mohly vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudce určitým - nikoliv 

nezaujatým - vztahem k věci disponuje.“
84

 

Obdobný přístup lze však shledávat i u Africké komise pro lidská práva a práva národů, 

která ve věci The Constitutional Rights Project v. Nigeria posuzovala nestrannost soudu 

nejen ze subjektivního hlediska, ale právě poukazovala na to, že by soud mohl budit 

zdání, když ne skutečné, tak nedostatečné nestrannosti.
85

   

Nestrannost soudce není chápána jako jeho právo, nýbrž jako jeho povinnost. Tomu 

nasvědčují i omezení, která jsou na soudce kladena, ať už se jedná o neslučitelnost 

funkcí, politickou angažovanost či svobody projevu. Soudce má povinnost jednat tak, 

aby byla zachována důstojnost, která vzbuzuje ve společnosti pocit důvěry. To nicméně 

upravují i BPIJ, které ve svém osmém principu stanovují, že na základě Všeobecné 

deklarace lidských práv, mají příslušníci soudního stavu jako všichni ostatní občané 

právo na svobodu projevu, víry, právo shromažďovací a sdružovací; nicméně ve výkonu 

těchto práv se musí chovat tak, aby byla zachována důstojnost jejich stavu spolu 

s nestranností a nezávislostí soudnictví.  Tato omezení jsou pochopitelná, avšak někdy 

mohou být posuzována poměrně striktně, především v otázce svobody projevu. Takto 

lze posuzovat i některé rozsudky ESLP, o kterých bude pojednáno ve třetí kapitole této 

práce. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 722/05 ze dne 7. 3. 2007. 
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 Rozhodnutí Africké komise pro lidská práva a práva národů ve věci The Constitutional Rights Project 

v. Nigeria z roku 1995, č. 87/93. Dostupné také z: http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/87-93.html. 
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Na závěr je třeba říci, že požadavek nestrannosti se neaplikuje pouze na profesionální 

soudce, i když u nich se předpokládá určitá úroveň nestrannosti daná jejich profesním 

vzděláním, ale též na přísedící či porotu.
86

 

1.5 Shrnutí kapitoly 

Jak bylo ukázáno v této kapitole, právo na nezávislý a nestranný soud patří mezi 

základní principy demokratické společnosti a vlády práva a je podstatným prvkem pro 

výkon spravedlnosti a ochrany práv každého člověka. Jeho ochrana má proto podstatný 

význam. Je uznáván celým mezinárodním společenstvím a je zařazován mezi 

mezinárodněprávní obyčeje a obecné právní principy. O jeho důležitosti svědčí i značné 

množství mezinárodních dokumentů, které toto právo zakotvují či ho dále rozvijí. Jedná 

se hlavně o mezinárodní smlouvy, a to především Pakt o občanských a politických 

právech 1966, který má univerzální charakter, či značné množství regionálních smluv. 

Značný důraz na problematiku nezávislosti a nestrannosti soudu kladou i odborná 

veřejnost a mnohé odborné organizace, které vytvořily určité minimální standardy, jež 

by měly být při zajišťování práva na nezávislý a nestranný soud dodržovány. 

Nejdůležitějším z těchto dokumentů jsou zajisté Základní zásady nezávislosti soudní 

moci, které byly jednomyslně schválené Valným shromážděním OSN a lze je tedy 

považovat za obecně přijímané. Dalšími podstatnými dokumenty jsou pak Všeobecná 

charta soudce, Charta soudců v Evropě či Minimální standardy nezávislého soudnictví. 
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 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 138; překlad autora této práce. 
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Bylo zdůrazněno, že požadavek nezávislého a nestranného soudnictví je většinou 

posuzován v jednom celku. Nicméně na základě názorů odborné veřejnosti lze říci, že 

ačkoli spolu tyto dva pojmy souvisí, lze je od sebe oddělit.  

Nezávislost soudu je chápána jako vlastnost soudu být prost jakéhokoli nátlaku, ať už ze 

strany ostatních složek státu či stran sporu. Jediné, čím je soud vázán, je samotný zákon, 

případně svědomí každého soudce. V této kapitole bylo zmíněno, že nezávislost soudu 

lze rozlišit na nezávislost institucionální, tedy oddělení soudnictví v rámci dělby moci, a 

nezávislost individuální, tedy záruky poskytované individuálnímu soudci tak, aby byl 

schopen rozhodovat bez jakýchkoliv obav či nepřiměřeného tlaku. Následně byly blíže 

popsány záruky nezávislosti, které autor této práce považuje za nejvýznamnější. 

V rámci institucionální nezávislosti se jedná především o nezávislost vnitřní správy, 

nezávislost v ekonomických otázkách a respektování soudního rozhodnutí. V rámci 

individuální nezávislosti byly zdůrazněny záruky výběru soudců, funkčního období či 

jejich finančního zajištění. Bylo nicméně zdůrazněno, že se jedná o výběr záruk těch 

nejzákladnějších, a byly uvedeny příklady záruk dalších. 

Definice nestrannosti soudu pak byla odvozena z maximy britského soudce Hewarta, 

která říká, že spravedlnost by měla být nejen konána, ale že by měla být i viděna, že je 

konána. Soudce by měl tudíž přistupovat ke konkrétnímu případu bez jakýchkoli 

předsudků, ačkoli je jasné, že nikdy nemůže být předsudků zcela prost. Měl by však 

vyvíjet snahu, aby jeho politické, náboženské či jiné názory nezasahovaly do 

spravedlivého rozhodování případu. Vedle toho musí soudce i budit dojem, že je 

nestranný; tedy naplňovat druhou část maximy, že spravedlnost musí být i viděna, že je 

konána. Tato duálnost nestrannosti je obecně přijímaná nejen ESLP, ale též dalšími 
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institucemi, jak bylo výše ukázáno. Z výše uvedených definic nezávislého soudu a 

nestranného soudu bude vycházeno i v dalších kapitolách této práce. 

Jak bylo výše zmíněno, v rámci této kapitoly byly přiblíženy dokumenty mezinárodní 

povahy, a to jak univerzálního tak regionálního charakteru. Následující kapitola bude 

více zaměřena na evropský právní kontinent, a to konkrétně na zakotvení práva na 

nezávislý a nestranný soud v dokumentech Rady Evropy a na základní přístup k tomuto 

požadavku ze strany Evropského soudu pro lidská práva, který má významný dopad na 

chápání pojetí lidských práv nejen v rámci evropského právního prostoru jako takového, 

ale konkrétně též v rámci českého právního prostředí. 
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2 Nezávislost a nestrannost soudu v dokumentech 

Rady Evropy 

Druhá kapitola této práce bude věnována úpravě práva na nezávislý a nestranný soud 

v dokumentech Rady Evropy.  Rada Evropy je regionální mezinárodní organizací, která 

byla založena roku 1949 za účelem prohloubení mezivládní kooperace mezi členskými 

státy. V současné době sdružuje 47 převážně evropských států, mezí její členy patří ale i 

Turecko, Ruská federace či kavkazské země. Členskými státy nicméně není Bělorusko 

či Kosovo. Rada Evropy má též 6 pozorovatelských států: Spojené státy americké, 

Kanada, Mexiko, Japonsko, Vatikán a Izrael.
87

 

Hlavním cílem Rady Evropy je „dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem 

ochrany uskutečňování ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím, a 

usnadňování jejich hospodářského a společenského rozvoje“
88

. Tento cíl pak má být 

naplňován mj. „dohodami a společnými opatřeními ve věcech hospodářských, 

sociálních, kulturních, vědeckých, právních a správních a cestou dodržování a další 

realizace lidských práv a základních svobod“
89

. Rada Evropy klade důraz na principy 

právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod
90

 a snaží se je svou 

činností prohlubovat. Jednou ze zásadních zásad, které Rada Evropy propaguje a 

posiluje, je právo na spravedlivý proces a s tím související právo na nezávislé a 

nestranné soudnictví. 
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 Our member States. Council of Europe [online]. [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: 
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 Čl. 1 Statutu Rady Evropy. Dostupné také z:  
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Pravděpodobně nejpodstatnějším dokumentem Rady Evropy, který se věnuje ochraně 

lidských práv, je Evropská úmluva o lidských právech. Je však nutné zmínit, že na půdě 

Rady Evropy vznikly další významné dokumenty, které samotný požadavek 

nezávislosti a nestrannosti soudu prohlubují a poskytují tak na tuto problematiku bližší 

náhled. Základnímu shrnutí těchto dokumentům bude věnována první část této kapitoly. 

Následující část této kapitoly bude zaměřena na úvod do problematiky nezávislého a 

nestranného soudnictví z pohledu samotné Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, resp. bude přiblížen základní přístup Evropského soudu pro lidská 

práva k této problematice. 
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2.1 Zakotvení požadavku nezávislého a nestranného soudu 

v dokumentech Rady Evropy 

Za nejvýznamnější dokument, který byl mezi členskými státy Rady Evropy podepsán, 

lze bezesporu považovat Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Tato 

mezinárodní smlouva, která byla podepsána 4. listopadu 1950 a vstoupila v účinnost 3. 

září 1950, patří mezi nejdůležitější lidsko-právní úmluvy na evropském kontinentě.  

Jedná se o první právní instrument, který vdechl život určitým lidským právům 

upravených v nezávazné Všeobecné deklaraci lidských práv a učinil je tak závaznými.
91

 

To je zdůrazněno i v preambuli EÚLP, kde je mj. řečeno, že „[členské státy Rady 

Evropy jsou] rozhodnuty, jakožto vlády evropských států, které jsou stejného smýšlení a 

mají společné dědictví politických tradic, ideálů, svobody a právního státu, podniknout 

první kroky ke kolektivnímu zaručení některých práv vyhlášených ve Všeobecné 

deklaraci“. 

EÚLP a její protokoly
92

 upravují především základní občanská a politická práva a 

svobody, jako jsou například právo na život, zákaz mučení, zákaz otroctví, právo 

shromažďovací či svoboda projevu. Právo na nezávislý a nestranný soud upravuje 

EÚLP ve svém článku šestém, a to v rámci práva na spravedlivý proces. Bližší náhled 

na tuto problematiku bude poskytnut v rámci této kapitoly později. 

Jak již bylo řečeno v první kapitole této práce, závazné mezinárodní smlouvy sice určité 

principy zakotvují, avšak většinou je dále nerozvíjejí, což je případ i EÚLP. K bližšímu 
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pohledu pak slouží nezávazné dokumenty jako je Evropská charta o statutu soudce (dále 

též jako „Charta“). Charta byla jednohlasně přijata dne 10. července 1998 na 

multilaterálním mítinku organizovaném Radou Evropy, který se konal ve dnech 8. až 

10. července ve Štrasburku. Účelem této charty je především poskytnout návrh 

ustanovení, jejichž naplňování by mělo zajistit nejlepší záruky pro naplňování principu 

nezávislosti a nestrannosti soudu.
93

 Cílem jednotlivých ustanovení je zvýšit 

v evropských státech úroveň zajišťovaných záruk a zabránit jejímu případnému 

degradování.
94

  Charta vedle obecných principů upravuje okruhy jako výběr a úvodní 

trénink soudců, jejich jmenování a odvolání, kariérní postup, odpovědnost, finanční 

zabezpečení či ukončení jejich funkce. Bližší rozbor jednotlivých principů je poté 

poskytnut Vysvětlujícím memorandem. 

Dalším podstatným pramenem, který vznikl na půdě Rady Evropy, je Doporučení 

Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o soudcích ohledně nezávislosti, 

efektivnosti a roli soudců (dále též jako „Doporučení“) přijatého 17. listopadu 2010.
95

 

Tento dokument nahradil dřívější Doporučení R (94)12, které dle Výboru ministrů bylo 

již zastaralé a potřebovalo projít hlubší revizí,
96

 a to především s ohledem na nové 

názory a praktiky, které v jednotlivých soudních systémech vyvstaly od roku 1994. 

Výbor ministrů kladl hlavní důraz především na potřebu posílení efektivnosti soudního 

systému, který se stával čím dál tím více zatíženým z důvodu narůstajícího počtu 

podnětů směřujících na soudy. Cílem Doporučení nebylo harmonizovat legislativu 

jednotlivých členských státu, nýbrž poskytnout detailnější pravidla, která by členské 
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 Preambule Evropské charty o statutu soudce. 
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státy měly aplikovat ve svých národních systémech s cílem podpořit soudní nezávislost 

jako takovou a posílit roli každého individuálního soudce.
97

 

Doporučení je rozděleno do osmi kapitol, které shrnují nejpodstatnější záruky, které by 

měly být dodržovány. Vedle obecných principů, které zdůrazňují právo na nezávislý a 

nestranný soud jako jednoho z fundamentálních aspektů vlády práva, se jedná 

především o hlavní záruky institucionální a individuální nezávislosti.
98

  V rámci 

institucionální nezávislosti se jedná například o nutnost sankcí, které by směřovaly na 

osoby snažící se ovlivnit soudní rozhodnutí (čl. 14), zdržení se kritiky soudního 

rozhodnutí ze strany exekutivy a legislativy (čl. 18), zřízení soudcovských rad (čl. 26 až 

29) či potřebu adekvátních prostředků poskytovaných soudnictví ze strany státu
99

 (čl 33 

až 38). Jako příklady záruk individuální nezávislosti lze zmínit nutnost objektivních 

kritérií pro přiřazování případů jednotlivým soudcům (čl. 24), způsob výběru kandidáta 

na pozici soudce založený na objektivitě (čl. 44 až 48), funkční období a odvolatelnost 

soudců (čl. 49 až 52), finanční ohodnocení soudců (čl. 53 až 55) či jejich případný 

trénink či hodnocení (čl. 56 až 57). Vedle toho Doporučení poskytuje i souhrn 

nejdůležitějších povinností, které musí sami soudci naplňovat, spolu s důrazem na etiku 

soudců. Mezi tyto povinnosti patří například povinnost rozhodovat případy nezávisle a 

nestranně (čl. 60) s náležitou péčí a během přiměřené doby (čl. 62), poskytnout jasné 

odůvodnění (čl. 63), aktualizovat své vzdělání (čl. 65) či vyvíjet snahu dovést strany ke 

smírnému řešení sporu (čl. 64). Tak jako u Charty je k Doporučení připojeno 

Vysvětlující memorandum, které jednotlivé body dále detailněji rozvijí. Je též nutné 
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dodat, že Doporučení se vztahuje nejen na profesionální soudce, ale též na přísedící (čl. 

2). 

Dalším pramenem, který lze na tomto místě uvést, je Magna Charta evropských soudců, 

kterou vypracovala Konzultativní rada evropských soudců (dále též jako „CCJE“). 

CCJE byla vytvořena Výborem ministrů Rady Evropy za účelem posílení role soudců 

v Evropě a naplnění jedné z nejvýznamnějších hodnot, které Rada Evropy zastává, tj. 

vládu práva. Magna Charta evropských soudců byla přijata na jedenácté plenární schůzi 

CCJE konané ve dnech 17. až 19. listopadu 2010 a ve svých 23 článcích obsahuje 

shrnutí nejdůležitějších principů nezávislého a nestranného soudnictví. Obsahuje však 

v podstatě tytéž principy, které byly zmíněny již výše ve vztahu s Doporučením 

CM/Rec(2010)12. Jedná se například o doporučení jednotlivým státům vytvořit 

Soudcovskou radu (čl. 13), důraz na objektivní kritéria ve vztahu k výběru soudců (čl. 

5) či potřebu poskytnutí adekvátních lidských, materiálních a finančních zdrojů (čl. 7). 

Zajímavý princip lze nalézt v čl. 16, který požaduje od soudu při tvorbě soudních 

rozhodnutí používání jednoduchého a jasného jazyka. Lze říci, že tento princip je 

samozřejmostí a v rámci ostatních principů je často považován za princip podřadnějšího 

charakteru. Nicméně dle názoru autora této práce je tento požadavek často soudy 

opomíjený jako nedůležitý. Avšak právě častá složitost jazyka soudních rozhodnutí 

může vést k situaci, kdy společnost ztrácí zájem, porozumění a důvěru v soudní systém, 

což jsou hodnoty, které jsou v souvislosti s nezávislostí a nestranností soudnictví často 

zdůrazňovány. 

Jedním z posledních dokumentů, který ukazuje na enormní důraz Rady Evropy na 

dodržování nezávislého a nestranného soudnictví, je Zpráva o výzvách pro soudní 
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nezávislost a nestrannost ve členských státech Rady Evropy z 15. ledna 2016.
100

 Zpráva 

byla vypracována Konzultativní radou evropských soudců a Konzultativní radou 

evropských prokurátorů (dále též jako „CCPE“). Základem pro její zpracování byla 

Zpráva generálního tajemníka Rady Evropy z roku 2015 o stavu demokracie, lidských 

práv a vlády práva v Evropě,
101

 ve které uvedl, že nezávislost a nestrannost soudnictví 

není garantována ve více než třetině členských státu Rady Evropy,
102

 a vyzval proto 

CCJE a CCPE k urgentnímu vypracování posudku týkajícího se výzev nezávislosti a 

nestrannosti soudnictví. CCJE a CCPE ve své zprávě shrnuly tyto výzvy do devíti 

hlavních okruhů; jedná se především o jmenování soudců bez nepřiměřeného vlivu, 

organizační nezávislost soudnictví, zabezpečení výkonu funkce, efektivní vymáhání 

soudních rozhodnutí, nestrannost soudců, ekonomické otázky práce soudců, veřejná 

kritika soudců a jejich rozhodnutí, která vede k nedodržování rozhodnutí, a boj proti 

korupci. CCJE a CCPE zdůraznily, že problémem ve většině členských států Rady 

Evropy není ani tak absence formální zákonné úpravy jednotlivých záruk, nýbrž 

„konkrétní politické praktiky v členských státech jsou tou příčinou znepokojení.“
103

 Pro 

zajímavost lze zmínit, že Česká republika byla ve zprávě CCJE a CCPE několikrát 

zmíněna. Především se jednalo o časté kritiky soudních rozhodnutí ze strany politiků 

(bod 262) či neexistence jakékoli formy samosprávy soudnictví s poznámkou, že 

ministr spravedlnosti České republiky dokonce zrušil komisi, která se měla zabývat 

zřízením Soudcovské rady (bod 74), která je jinak považována za jednu z významných 

záruk institucionální nezávislosti soudnictví. 
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Na závěr je třeba zmínit, že v roce 2016 započala Rada Evropy pětiletý Akční plán na 

posílení soudní nezávislosti a nestrannosti.
104

 Akční plán navazuje na zjištění, která byla 

publikována ve výše uvedené Zprávě generálního tajemníka Rady Evropy z roku 2015 a 

zprávě CCJE a CCPE. Tento plán vyjadřuje závazek na straně generálního tajemníka a 

Rady Evropy přikládat nejvyšší prioritu spolupráci s členskými státy, která by měla vést 

k posílení nezávislosti a nestrannosti soudnictví v jednotlivých soudních systémech 

členských zemí.
105

 Jeho hlavním cílem je představit členským státům další záruky 

soudní nezávislosti a nestrannosti a zabezpečit jejich používání v praxi.
106

 Mezi hlavní 

body akčního plánu patří ku příkladu posílení samostatnosti soudní moci ve vztahu 

k výkonné a zákonodárné moci (např. adekvátní účast soudnictví na selekci soudců, 

efektivní výkon soudních rad etc.), ochrana nezávislosti a nestrannosti individuálních 

soudců (např. ochrana před korupcí, efektivní vzdělávání soudců v jejich pravomocích a 

etice etc.) či budování důvěry společnosti v soudnictví a širšího uznání samotné hodnoty 

nezávislého a nestranného soudnictví.
107

 Potřebu akčního plánu lze shrnout slovy 

generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda: „Je vitálně důležité, aby 

soudní nezávislost a nestrannost existovala v praxi a byla též v právu zabezpečena. Je 

rovněž stejně důležité, aby důvěra veřejnosti v soudnictví byla udržována či znovu 

obnovena. Navržená opatření jsou utvořena tak, aby podporovala kulturu respektování 
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soudní nezávislosti a nestrannosti, která je klíčová v demokratické společnosti založené 

na lidských právech a vládě práva.“
108

 

2.2 Základní přístup k nezávislosti a nestrannosti soudu z pohledu 

EÚLP a ESLP 

Jak již bylo uvedeno dříve v rámci této kapitoly, právo na nezávislý a nestranný soud je 

upraveno v čl. 6 EÚLP, a to v rámci práva na spravedlivý proces. 

Právo na spravedlivý proces je podle ESLP nejvíce porušovaným právem, které EÚLP 

spolu se svými dodatky zaručuje. V letech 1959 až 2014 ze všech stížností, ve kterých 

ESLP shledal porušení některého z článků EÚLP, tvořilo porušení šestého článku 

43,13%.
109

 A.R. Mowbray v knize Cases, materials, and commentary on the European 

convention on human rights uvádí, že pro tento vysoký poměr lze nalézt dva hlavní 

důvody: prvním je neschopnost smluvních států přizpůsobit své vnitrostátní systémy 

tak, aby odpovídaly požadavkům daných EÚLP, druhým je pak však značná šíře práv, 

které právě z článku 6 vyplývají.
110

 Je však třeba doplnit, že ačkoli právo na spravedlivý 

proces stále patří z pohledu ESLP mezi nejvíce porušovaná ustanovení, je zde patrná 

určitá sestupná tendence: zatímco v roce 2012 tvořilo porušení čl. 6 31,17%
111

 ze všech 

shledaných porušení EÚLP, v roce 2013 to již bylo 30,05%,
112

 v roce 2014 25,06%,
113
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v roce 2015 24,18%
114

 a v roce 2016 pouhých 22,97%.
115

 Pro úplnost lze uvést, že za 

největší viníky v porušování práva na spravedlivý proces v letech 2012 až 2016 lze 

považovat Ruskou federaci, Turecko, Rumunsko a Ukrajinu.
116

 

Jak bylo výše uvedeno, EÚLP zakotvuje právo na „nezávislý a nestranný soud zřízený 

zákonem“. Pro chápání přístupu ESLP k tomuto požadavku je na tomto místě nutné 

zdůraznit, že ESLP nechápe „soud“ jen jako soud klasického typu v rámci soudní 

soustavy, ale do tohoto pojmu je zahrnuto i „těleso zřízené k rozhodování omezeného 

počtu konkrétních případů v případě, že poskytuje přiměřené záruky“.
117

 Proto lze 

požadavek nezávislosti a nestrannosti soudu vztahovat například i na různé disciplinární 

tribunály či dokonce na vojenské soudy. Požadavek nezávislosti a nestrannosti se pak 

vztahuje nejen na profesionální soudce, ale i na poroty a laické přísedící,
118

 což 

mimochodem vyplývá i z přístupu Rady Evropy zmíněném výše. 

Bez zajímavosti ani nezůstává to, že se k ESLP mohou se stížností na porušení 

spravedlivého procesu, a tedy i nezávislosti a nestrannosti soudu, obrátit pouze dvě 

skupiny osob: ti, „jejichž občanská (civilní) práva nebo závazky jsou nějakým způsobem 

zpochybněny“ a ti, „kdož čelí trestnímu obvinění“.
119 

Tato část článku 6 odst. 1 EÚLP
120
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vzbuzuje určité výkladové problémy ohledně aplikovatelnosti čl. 6. Ten se proto nemusí 

vztahovat na všechna soudní řízení konaná v daném smluvním státě,
121

 což částečně 

odporuje smyslu práva člověka na spravedlivý proces. Z tohoto omezení dále vyplývá, 

že ESLP nemůže z důvodu nedostatečné jurisdikční pravomoci rozhodovat o 

stížnostech samotných soudců, kteří cítí, že byla zpochybněna jejich nezávislost a 

nestrannost.
122

 Je však třeba zdůraznit, že tento přístup v zásadě souzní s názorem, že 

nezávislost a nestrannost soudce není osobním právem soudce, nýbrž jeho povinností, a 

že se naopak jedná o právo společnosti jako celku. Otázkou pak však zůstává, zdali by 

neměl mít jakýkoli občan smluvní země, jehož se sice netýká konkrétní řízení, ale jenž 

má pochybnosti o nezávislosti soudů, právo obrátit se se stížností (při splnění předem 

daných požadavků) k ESLP.  

Na následujících řádcích bude popsán základní přístup ESLP k problematice 

nezávislého a nestranného soudu. Ačkoli ESLP tyto požadavky nezávislosti a 

nestrannosti soudu posuzuje spolu (jak bude níže ukázáno), autor této práce je pro 

přehlednost popíše odděleně, jak tak často činí i různé komentáře k EÚLP.  

2.2.1 Pojetí nezávislého soudu 

ESLP definuje nezávislý soud jako orgán, který je nezávislý „zejména na výkonné moci 

a stranách sporu“.
123

 Je však nutné dodat, že ačkoli ingerence ze strany výkonné moci a 

stran sporu jsou nejčastějšími případy možného porušení nezávislosti soudu, soudní 
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moc může být subjektem i jiných nepřiměřených tlaků, příkladem mohou být především 

politické strany či média.
124

 Vyloučeno je i přijímání jakýchkoli instrukcí ze strany 

výkonné či zákonodárné moci,
125

 jako jsou i závazné výklady mezinárodních smluv 

poskytnuté orgánem výkonné moci.
126

 

ESLP činí mezi požadavkem nezávislosti a potřebou nestrannosti (především s její 

objektivní složkou,
127

 o které bude pojednáno níže) velmi tenkou a ne zcela zřetelnou 

hranici a často tyto dva pojmy směšuje. Ačkoli lze z pohledu obecné teorie tyto dva 

pojmy oddělit
128

 – nezávislost definovat jako možnost soudce svobodně rozhodovat bez 

nepřijatelných vnějších tlaků a nestrannost jako schopnost soudce rozhodovat 

nepředpojatě a bez nepřiměřených osobních „vnitřních tlaků“ - ESLP přináší koncepci 

obou pojmů mírně odlišnou a z toho důvodu zvažuje ve většině případů oba požadavky 

spolu.
129

 

ESLP se ve svých rozhodnutích při posuzování nezávislosti soudu soustředí na čtyři 

základní pilíře, které judikoval v rozhodnutí Campbell a Fell proti Spojenému 

království.
130

 Jedná se o způsob jmenování členů soudního orgánu, funkční období jeho 

členů, dostatečné záruky proti vnějším tlakům a otázka, zda se soud na vnější pohled 
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jeví jako nezávislý.
131

 V následujících odstavcích této práce budou tyto základní pilíře 

nezávislosti stručně popsány. Pro úplnost je třeba zmínit, že tyto záruky nelze hodnotit 

zcela striktně kumulativně. ESLP k této otázce přistupuje tak, že nedostatky v jednom 

pilíři lze vyvážit větším naplněním pilíře jiného.
132

 

2.2.1.1 Způsob jmenování členů soudního orgánu 

ESLP při hodnocení vhodnosti způsobu jmenování členů soudního orgánu nedává 

takový důraz na teorii dělby moci v rámci státu, jak by se dalo očekávat a jak tak mj. 

činí OSN či ústavní soudy smluvních států. ESLP tak například nepovažuje nutně za 

problematické jmenování člena soudního orgánu složkou výkonné či zákonodárné 

moci.
133

 Hlavní otázkou, kterou si ESLP ve vztahu k posouzení této záruky klade, je, 

zda výkonná moc dává či může dávat soudům instrukce týkající se jejich vlastní 

rozhodovací činnosti.
134

 D.J. Harris a M. O’Boyle dále rozvádí, že pro nepřípustný 

způsob jmenování členů soudního orgánu je třeba ukázat, že celý proces jmenování byl 

neuspokojivý, či alespoň ustanovení konkrétního soudu bylo řízeno nečestnými 

důvody.
135

 Přístup ESLP v této otázce lze považovat za pochopitelný. Vzhledem k často 

velmi odlišným právním systémům jednotlivých členských států si tak ESLP nechává 

poměrně široký manévrovací prostor pro případné možné porušení této záruky.  

2.2.1.2 Délka mandátu 

ESLP v rámci přezkumu nezávislosti soudu nepožaduje doživotní funkční období členů 

soudu, dokonce ani nestanovuje žádnou minimální hranici pro trvání mandátu. ESLP 

                                                 
131

 Ibid., §78. 
132

 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 154. 

Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. 
133

 Ibid, s. 153. 
134

 Cambell a Fell proti Spojenému království, op. cit. , §79. 
135

 HARRIS, D. J., M. O'BOYLE, Ed BATES a Carla BUCKLEY. Harris, O'Boyle: law of the European 

Convention on Human Rights. Third edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014. 

ISBN 978-019-9606-399. 



55 

 

logicky zvažuje dostatečnost délky mandátu s ohledem na konkrétní okolnosti případu. 

Příkladem může být již výše zmíněné rozhodnutí Campbell a Fell proti Spojenému 

království, ve kterém ESLP shledal dostatečným tříleté funkční období členů 

disciplinárního tribunálu, a to především s ohledem na bezplatnost jejich funkce a tudíž 

i k obtížnostem souvisejících s hledáním vhodných kandidátů ochotných zastávat tuto 

bezplatnou funkci po delší časový úsek.
136

 Na druhou stranu obnovitelné čtyřleté období 

soudců tureckých národních soudů nalezl diskutabilním.
137

 

 S délkou mandátu spojuje ESLP neodvolatelnost členů soudu v rámci jejich funkčního 

období, kterou ESLP považuje za předpoklad jejich nezávislosti. Dle ESLP však není 

podmínkou, aby uznání neodvolatelnosti bylo formálně zakotveno v právním řádu 

daného členského státu. I v takovém případě lze shledat splnění této záruky, a to za 

předpokladů, že neodvolatelnost soudců je uznána alespoň fakticky a že současně jsou 

státem poskytnuty další nezbytné záruky.
138

  

2.2.1.3 Záruky proti vnějším tlakům 

V rámci tohoto pilíře ESLP požaduje, aby individuální soudci mohli rozhodovat 

svobodně, bez jakéhokoli vnějšího tlaku a jiných příkazů. Je však nutné zdůraznit, že 

tzv. „vnějším tlakem“ není myšlen pouze tlak ze strany exekutivy či legislativy, ale též i 

tlak ze samotné justice, ať už ze strany ostatních soudců či především dalších 

funkcionářů soudu,
139

 jako je například předseda soudu či členové nadřazeného soudu. 

Právní řád proto musí poskytovat dostatečné záruky, které by v co největší míře soudce 
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před takovými tlaky ochránily. Je nutné dodat, že nestačí, aby tyto záruky byly jen 

v právu zakotveny, ale musí být i reálně vykonávány.
140

 

Ann Power, bývalá soudkyně ESLP, uvádí příklady záruk, které lze do tohoto pilíře 

zařadit. Jedná se především o neodvolatelnost z funkce (která byla v této práci zmíněna 

v předchozí podkapitole), neexistenci instrukcí zákonodárné či výkonné moci 

zaměřených na rozhodovací činnost soudce a požadavek závaznosti soudních 

rozhodnutí.
141

 

2.2.1.4 Vnější dojem nezávislosti 

Vnější dojem nezávislosti soudu považuje ESLP za podstatný prvek především 

s ohledem na důvěru společnosti v soudy a ve spravedlnost, jelikož „spravedlnost musí 

být nejen konána, ale musí i být vidět, že je konána“.
142;143

 Ačkoli ESLP považuje za 

významné vnímání nezávislosti z pohledu strany sporu, rozhodujícím kritériem je, zda 

se nezávislost jeví jako dostatečná „objektivnímu pozorovateli“,
144

 resp. zda jsou 

v daném případu prokazatelné skutečnosti, které mohou vznést pochybnosti ohledně 

nezávislosti soudu. Posouzení tohoto požadavku je úzce spjato s objektivním testem 

nestrannosti, který je ESLP aplikován a který bude popsán v následujících 

odstavcích.
145
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2.2.2 Pojetí nestranného soudu 

Na rozdíl od nezávislosti soudu, nestrannost soudu je značně subjektivní kategorií, 

kterou ESLP definoval jako „absenci předsudků či předpojatosti“.
146

 Zároveň však 

k této subjektivní rovině nestrannosti přidal i rovinu objektivní. V případu Piersack proti 

Belgii poznamenal, že nestrannost soudu může být testována různými způsoby, a to 

především na základě subjektivní nestrannosti, která se zaměřuje na osobní přesvědčení 

daného soudce v daném konkrétním případu, a na základě objektivní nestrannosti, jejíž 

podstatou je zodpovězení otázky, zda soud nabízí dostatečné záruky, které by vyloučily 

jakoukoli legitimní pochybnost ohledně jeho nestrannosti. Z tohoto přístupu vyvstávají 

základní testy, kterými ESLP podrobuje jednotlivé případy možného porušení 

nestrannosti – subjektivní a objektivní test. 

2.2.2.1 Objektivní test 

V rámci objektivního testu nestrannosti není posuzován subjektivní postoj soudce 

k danému případu, nýbrž posuzování nestrannosti je zaměřeno především na to, zda 

daný soud vzbuzuje legitimní a objektivně ospravedlnitelné pochybnosti o své 

nestrannosti. Může se tedy stát, že i soudce, který je jinak prost jakékoli subjektivní 

předpojatosti, poruší požadavek nestrannosti dle čl. 6 EÚLP právě z hlediska 

objektivního testu.  ESLP jako v případě nezávislosti vychází z myšlenky, že soudy 

musí vzbuzovat důvěru společnosti ve spravedlnost. Jak uvádí Van Dijk a Van Hoof: 

„Pokud je zde základ pro takovou pochybnost, a to i přesto, že zde není dána žádná 

konkrétní známka předpojatosti dané osoby, tak již tato pochybnost vede sama o sobě 

k nepřípustnému ohrožení důvěry, kterou musí soudy vzbuzovat v demokratické 
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 Piersack proti Belgii, rozsudek senátu ESLP ze dne 1. 10. 1982, stížnost č. 8692/79, §30. 
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společnosti.“
147

 Tento význam důvěry společnosti v soudy ESLP akcentuje v rámci 

objektivního přístupu především v tom, že pokud jsou dány odůvodněné pochybnosti o 

nestrannosti soudu, ESLP vychází z vyvratitelné domněnky, že soud není nezávislý, 

dokud se neprokáže jinak. Je proto zřejmé, že případů porušení „objektivní“ 

nestrannosti lze nalézt v judikatuře ESLP značné množství. Ty však často z důvodu 

nutného posuzování případu s ohledem na konkrétní okolnosti mohou postrádat určitou 

koherenci. 

Mezi problematické otázky, ve kterých ESLP shledává možné porušení nestrannosti, 

patří například angažování se soudce v rámci daného případu na jiné justiční pozici, 

v rámci které má soudce možnost seznámit se s případem předem. Hrozí proto, že si 

učiní názor na danou kauzu ještě před samotným soudním řízením. Takovéto 

pochybnosti může například vzbuzovat soudce, který působil v daném případu jako 

vyšetřující soudce
148

 či jako prokurátor
149

. Určitý protimluv ESLP můžeme nalézt 

v případu Hauschildt proti Dánsku, kde se ESLP zabýval otázkou nestrannosti v případě 

soudce, který v dané kauze rozhodoval o vazbě obviněného. V rámci tohoto případu 

ESLP vyslovuje názor, že soudce při rozhodování o vazbě vyhodnocuje skutečnosti 

pouze ve vztahu k oprávněnosti podezření o vině a následného uvalení vazby, 

nevyjadřuje se však k vině samotné: „podezření a formální zjištění viny nemají být 

považovány za to samé“.
150

 Z tohoto důvodu proto není rozhodování o vazbě samo o 

sobě porušením principu nestrannosti. Je však nutné dodat, že v daném případu nakonec 

ESLP porušení nestrannosti soudu přece jen shledal, a to s odůvodněním, že dánské 
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právo požaduje pro uvalení vazby „silné podezření“,
151

 což se dle ESLP již silně blíží 

vyslovení samotné viny. V návaznosti na to však vyvstává velmi subjektivní otázka 

rozlišení hranice mezi „silným podezřením“, které již je porušením nestrannosti, a 

„pouhým podezřením“, které porušením čl. 6 EÚLP není.
152

  

Pro doplnění dalších příkladů možného porušení objektivní nestrannosti soudu lze uvést 

například vztah soudce k některé ze stran sporu, popř. k jejich právním zástupcům,
153

 

vztah k předmětu sporu,
154

 ale též i vztah k dalším osobám týkajících se soudního 

řízení, jako tomu bylo u soudkyně, jejíž manžel byl vedoucím vyšetřování v daném 

případě.
155

 

2.2.2.2 Subjektivní test 

Jak bylo výše uvedeno, ESLP definuje subjektivní nestrannost jako „snahu zjistit osobní 

přesvědčení nebo zájmy daného soudce v konkrétním případu“.
156

 Na rozdíl od 

objektivní nestrannosti je podstatným prvkem subjektivního testu presumpce 

nestrannosti soudce, tedy to, že je soudce pokládán za nestranného, dokud není 

prokázán opak.
157

 To s sebou však nese nesnáze pro stěžovatele, které spočívají 

především ve značně obtížném dokazování. Jak potvrdil emeritní soudce ESLP Bohumil 

Repík „podjatost lze zjistit jen v těch případech, kdy ji projeví sám soudce svými výroky 
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nebo chováním“,
158

 jako tomu bylo například v případě Boeckmans proti Belgii, ve 

kterém soudce projevil svou animositu vůči jedné ze stran slovy, že obhajoba byla 

„neskutečná, skandální, lživá, hanebná a odporná“.
159

 ESLP si je těchto obtíží v rámci 

subjektivní nestrannosti vědom a proto v drtivé většině těchto případů posuzuje 

nestrannost spíše z objektivního hlediska.
160;161 

2.3 Shrnutí kapitoly 

V rámci této kapitoly byl zdůrazněn význam, jaký Rada Evropy přikládá požadavku 

nezávislého a nestranného soudnictví, který považuje za základní princip vlády práva a 

za významnou hodnotu demokratické společnosti. Nejprve byly shrnuty nejvýznamnější 

dokumenty, které zakotvují či prohlubují pojetí práva na nezávislý a nestranný soud ze 

strany Rady Evropy. Jedná se především o závaznou Evropskou úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod a dále o značné množství nezávazných dokumentů 

jako je Evropská charta o statutu soudce, Doporučení Výboru ministrů 

CM/Rec(2010)12 či Magna Charta evropských soudců.  

Rada Evropy stále nepovažuje ukotvení principu nezávislého a nestranného soudu 

v rámci evropského prostoru za zcela dostatečné a v současné době se velmi aktivně 

podílí na jeho prohlubování a především na jeho efektivním dodržování. O tom svědčí i 

výše zmíněná Zpráva generálního tajemníka Rady Evropy z roku 2015 o stavu 

demokracie, lidských práv a vlády práva v Evropě, Zpráva o výzvách pro soudní 
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nezávislost a nestrannost ve členských státech Rady Evropy a v neposlední řadě akční 

plán Rady Evropy pro posílení soudní nezávislosti a nestrannosti, který má probíhat 

mezi léty 2016 až 2021. 

V druhé části této kapitoly byl představen úvod do problematiky práva na nezávislý a 

nestranný soud z pohledu EÚLP, v jehož rámci byl představen základní přístup ESLP 

k této otázce. ESLP chápe nezávislost soudu především jako nezávislost na výkonné 

moci a stranách sporu, nestranný soud pak jako absenci předsudků či předpojatosti ze 

strany soudce. Oba pojmy se však dle ESLP vzájemně prolínají a proto jsou v drtivé 

většině případů zkoumány pospolu.  

Co se týče hodnocení nezávislosti soudu, ESLP zkoumá dodržení čtyř základních pilířů, 

tj. způsob jmenování členů soudního orgánu, délku jejich funkčního období, záruky 

proti vnějším tlakům a vnější dojem nezávislosti. Tyto záruky ESLP hodnotí ve 

vzájemné korelaci a zastává přístup, že případná nedostatečnost jedné záruky může být 

kompenzována silnějším naplněním záruky jiné. Jednotlivé záruky však obecně blíže 

nespecifikuje, a to především z důvodu značné odlišnosti v  právních řádech a tradicích 

jednotlivých členských států, kdy stanovení obecných kritérií by mohlo vést ke 

kontraproduktivnímu výsledku. ESLP si proto nechává poměrně široký prostor pro 

hodnocení nezávislého a nestranného soudnictví a jednotlivé případy hodnotí 

v souvislosti s konkrétními okolnostmi případu. 

Co se týče nestrannosti soudu, ESLP vychází z maximy, že spravedlnost musí být nejen 

konána, ale musí být i viděna, že je konána. Proto ESLP zkoumá nestrannosti v rámci 

duálního testu nestrannosti, tj. hodnotí nestrannost z pohledu objektivního a 

subjektivního. Základem objektivního testu je zhodnocení otázky, zda daný soud 
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vzbuzuje legitimní a objektivně ospravedlnitelné pochybnosti o své nestrannosti. 

V rámci objektivní nestrannosti platí vyvratitelná domněnka, že soud není nezávislý, 

dokud se neprokáže jinak. Cílem subjektivního testu je pak zjistit, zdali byl daný soudce 

v konkrétním případě zaujatý. Zde však na rozdíl od objektivního přístupu platí 

presumpce nestrannosti soudce. 

Na závěr lze poznamenat, že obecný přístup Rady Evropy k požadavku nezávislosti a 

nestrannosti soudu, tak jak je obsažen v nezávazných dokumentech popsaných v rámci 

této kapitoly, souzní s obecným přístupem daným mezinárodněprávními nezávaznými 

dokumenty, které byly přiblíženy v první kapitole této práce. Rada Evropy navazuje na 

tyto mnohdy minimální standardy, přejímá je, zpřesňuje a rozvijí. Doporučení Výboru 

ministrů CM/Rec(2010)12, které z uvedených dokumentů Rady Evropy obsahuje jeden 

z nejdetailnějších popisů jednotlivých záruk, samo ve své preambuli zdůrazňuje, že při 

tvorbě tohoto dokumentu byly vzaty v potaz zásady dané BPIJ.  Rada Evropy zastává 

k základním zárukám nezávislého a nestranného soudnictví obdobný přístup, ať už se 

jedná o objektivitu a nediskriminaci v případě výběru soudců, vázanost soudců při 

rozhodování pouze zákonem, stabilitu funkčního období, dostatečné finanční 

ohodnocení, dostatečné zdroje apod. V přístupu Rady Evropy však lze nalézt i některé 

dodatečné principy, které mají napomoci dalšímu posílení nezávislosti a nestrannosti 

soudu a důvěře společnosti v soudy. Příkladem může být již výše zmíněné použití 

jasného a jednoduchého jazyka při tvorbě soudních rozhodnutí, lze zmínit i umožnění 

alternativního řešení sporů (princip 39 Doporučení) či povinnost soudců povzbuzovat 

strany k smírnému řešení sporu (princip 64 Doporučení). 

Jak bylo již několikrát v rámci této práce zdůrazněno, závazné dokumenty (na rozdíl od 

dokumentů nezávazných) často obsahují jen samotné zakotvení požadavku nezávislého 
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a nestranného soudnictví, aniž by ho dále rozvíjely. Tak je tomu i v případě EÚLP. 

Bližší pohled na chápání nezávislosti a nestrannosti soudu, jako jednoho z požadavků 

čl. 6 EÚLP, pak poskytuje ve své judikatuře ESLP. Jeho základní přístup k této 

problematice byl popsán v rámci této kapitoly. Kapitola následující se pak blíže zaměří 

na vybraná jednotlivá rozhodnutí Velkého senátu ESLP, které se zabývají konkrétní 

problematikou a poskytují tak bližší pohled na přístup ESLP k právu na nezávislý a 

nestranný soud jako takovému.  
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3 Rozbor nejvýznamnějších rozhodnutí Velkého 

senátu ESLP týkajících se nezávislosti a 

nestrannosti soudnictví 

Hlavním cílem této práce je analýza vybraných judikátů Velkého senátu Evropského 

soudu pro lidská práva, které se zabývají požadavkem nezávislého a nestranného 

soudnictví, se zasazením do širšího mezinárodněprávního kontextu. Poslední kapitola 

této práce bude proto věnována analýze těchto nejvýznamnějších rozsudků Velkého 

senátu ESLP. 

Evropský soud pro lidská práva je mezinárodním soudem, který byl založen roku 1959 

na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jeho 

hlavním cílem je aplikovat EÚLP a zajišťovat, aby závazky plynoucí z EÚLP a jejích 

protokolů byly smluvními stranami plněny.
162

 ESLP je tvořen samosoudci, výbory, 

senáty a Velkým senátem.
163

 Samosoudce má pravomoc prohlásit stížnost směřovanou 

k ESLP za nepřijatelnou, pokud tak lze učinit bez dalšího zkoumání.
164

 Tříčlenný výbor 

může jednohlasně prohlásit stížnost za nepřijatelnou či vyhlásit rozsudek ve věci samé, 

pokud zkoumaná otázka je již řešena dostatečně ustálenou judikaturou ESLP.
165

 Pokud 

stížnost nebyla rozhodnuta samosoudcem či některým z výborů, rozhoduje o ní 

sedmičlenný senát, jenž má pravomoc rozhodnout většinou svých hlasů o přípustnosti 
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stížnosti či případně může vydat rozsudek ve věci samé.
166

 O mezistátních stížnostech 

může však rozhodovat pouze senát či Velký senát.
167

 

Řízení před Velkým senátem ESLP, který je v současné době složen ze 17 soudců 

ESLP, je výjimečné a může být iniciováno na základě dvou situací. Za prvé, senát může 

před svým vlastním rozhodnutím postoupit věc Velkému senátu, a to v případě, že 

konkrétní věc vyvolává závažnou otázku týkající se výkladu EÚLP či její vyřešení by 

mohlo vést k rozporu s rozsudkem, který ESLP již dříve vynesl.
168

 Druhým případem je 

pak postoupení věci Velkému senátu na základě žádosti jedné ze stran sporu, která není 

spokojena s rozhodnutím senátu, který ve věci již rozhodl. Velký senát, resp. pětičlenné 

kolegium Velkého senátu, však takovouto žádost přijme pouze za situace, že případ 

vzbuzuje závažné otázky, které se týkají výkladu EÚLP či jejích protokolů, popř. se 

jedná o závažnou otázku všeobecné povahy.
169

 Je tedy nutné podotknout, že postoupení 

věci Velkému senátu je možné jen ve zcela výjimečných případech, což svědčí o 

závažnosti otázek, které jsou před VS ESLP řešeny. O tom svědčí i statistiky, které 

uvádějí, že od listopadu 1998 do října 2008 bylo z 2129 žádostí stran úspěšně 

postoupeno jen 110, samotným senátem pak bylo na základě čl. 30 EÚLP Velkému 

senátu postoupeno pouze 101 případů.
170

 Pro úplnost je možné dodat, že mezi 

pravomoci Velkého senátu patří též rozhodování o záležitostech postoupených ESLP 
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Výborem ministrů Rady Evropy dle čl. 46 odst. 4 EÚLP
171

 či posuzování žádostí o 

posudky dle čl. 47 EÚLP.
172;173

 Rozsudky Velkého senátu jsou konečné.
174

 

Při deskripci a analýze rozsudků Velkého senátu ESLP, kterým je věnována tato 

kapitola, bylo vycházeno z anglického znění rozsudků uvedených v databázi HUDOC 

Evropského soudu pro lidská práva.  Na základě údajů této databáze ke dni 1. 3. 2017 se 

právu na nezávislý a nestranný soud věnuje celkem 26 rozsudků, z čehož 22 rozsudků 

bude v této kapitole blíže rozebráno. Nezahrnuty jsou pouze čtyři rozsudky. Prvním 

z nich je rozsudek ve věci Kypr proti Turecku,
175

 který je věnován především 

komplexnímu posouzení otázky životních podmínek a zmizení řeckých Kypřanů v době 

turecké vojenské okupace Kypru. V rámci tohoto rozsudku je kladen značný důraz 

především na posouzení článků 2 a 3; požadavku nezávislého a nestranného soudu se 

VS ESLP zabýval pouze ve velmi omezené míře. Druhým rozsudkem je pak Kingsley 

proti Spojenému království,
176

 který se zabývá do značné míry specifickou a úzkou 

problematikou nezávislosti a nestrannosti britského Výboru pro hazardní hry. Třetím 

rozsudkem je případ Maktouf a Damjanović proti Bosně a Hercegovině,
177

 v rámci 

kterého VS ESLP nepřezkoumával stížnost na porušení čl. 6 z důvodu její 

nepřípustnosti pro zjevnou nepodloženost. Posledním rozsudkem je pak případ Bédat 
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proti Švýcarsku,
178

 v rámci kterého se VS ESLP  čl. 6 EÚLP vůbec nezabýval a který je 

proto dle názoru autora této práce v databázi HUDOC chybně zařazen. 

Tato kapitola je rozdělena do tří základních celků. První bude věnován národním 

bezpečnostním soudům Turecka, kterým se VS ESLP věnoval ve značném množství 

případů. Hlavním cílem národních bezpečnostních soudů, zřízených roku 1973, bylo 

efektivně reagovat na horšící se bezpečnostní situaci Turecka. Senáty tohoto typu soudů 

byly nicméně složeny ze dvou civilních a jednoho vojenského soudce. VS ESLP se tak 

v rámci těchto případů zabýval otázkou, zda přítomnost vojenského soudce, který byl 

součástí soudu soudícího civilní obyvatelstvo, naplňuje požadavek nezávislého a 

nestranného soudu. 

Druhá část bude pojednávat o čtyřech případech řešených VS ESLP, které se dotkly 

otázky nezávislosti a nestrannosti britského vojenského soudnictví. Konkrétně se bude 

jednat o úpravu vojenského soudnictví podle zákonů Army Act 1955 a Air Force Act 

1955, na jejichž základě hrál v procesu před vojenskými soudy klíčovou roli tzv. 

svolávající důstojník,
179

 který měl na průběh řízení enormní vliv a vzbuzoval tak 

pochybnosti o dodržení požadavku nezávislosti a nestrannosti soudu. Přiblížena bude 

též úprava dle zákona Armed Force Act 1996, který nahradil zákony výše jmenované a 

přinesl tak odlišnou koncepci vojenského soudnictví. Nicméně i ta se stala předmětem 

rozhodování VS ESLP. 

Poslední část pak bude věnována případům ostatním, které se významně dotýkají 

dílčích otázek problematiky nezávislosti a nestrannosti soudnictví. Příkladem může být 

přístup VS ESLP ke zkoumání institucionální nezávislosti (případ Kleyn a ostatní proti 
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Nizozemí
180

) či dílčí otázky nestrannosti soudu, jako je zainteresovanost soudců při 

rozhodování o urážce směřované proti nim samým (Kyprianou proti Kypru
181

), 

příbuzenské vztahy soudce a právního zástupce (Micallef proti Maltě
182

) či předešlá 

angažovanost soudce v rámci stejného případu (případ Marguš proti Chorvatsku
183

 a 

Lindon, Otchakovsky-Laurens a July proti Francii
184

). Na závěr bude rozebrán poměrně 

nedávný případ Morice proti Francii
185

, v rámci kterého se VS ESLP ve vztahu 

k nestrannosti soudu mírně odchýlil od své dosavadní judikatury. 

3.1 Národní bezpečnostní soudy Turecka 

Významným tématem, které bylo řešeno na půdě Velkého senátu ESLP, byla 

nezávislost a nestrannost národních bezpečnostních soudů Turecka (dále též jako 

„NSC“). Konkrétně byl Velký senát postaven před otázku, zdali je naplněn požadavek 

plynoucí z čl. 6 EÚLP v případě vojenských soudců soudící civilní obyvatelstvo. 

NSC byly vytvořeny roku 1973, o 3 roky později však byl zákon, jenž je zakládal, 

anulován tureckým Ústavním soudem. Nicméně byly znovu obnoveny roku 1982 

s odůvodněním, že vzhledem k horšící se bezpečnostní situaci v Turecku je zapotřebí 

zřídit speciální typ soudu, který bude do budoucna přiměřeně a rychle řešit možné činy 

směřující proti stabilitě státu. 

                                                 
180

 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 6. května 2003, stížnosti č. 

39343/98, 39651/98, 43147/98 a 46664/99. 
181
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Senáty NSC byly složeny ze tří soudců, dvou civilních a jednoho vojenského. Vojenský 

soudce měl vzhledem ke svému služebnímu poměru v armádě naplňovat v rámci NSC 

funkci experta na projednávanou bezpečnostní otázku a na boj proti terorismu. Turecká 

Ústava, zákon č. 2845 upravující NSC a další související legislativa poskytovaly záruky 

nezávislosti jak civilních soudců, tak soudců vojenských. „Vojenští soudci měli stejný 

profesní trénink jako civilní soudci, měli identické ústavní záruky, seděli v soudním 

senátu jako jedinci a nemohli být subjektem instrukcí či odvolání v průběhu jejich 

obnovitelného čtyřletého funkčního období. Nicméně tito soudci byli stále členy 

ozbrojených sil, byli subjektem vojenské disciplíny a hodnotících zpráv zpracovávaných 

pro tento účel.“
186

 Vojenský soudce mohl být však dále díky poměru míst v senátu 

soudu přehlasován svými civilními protějšky. Další zárukou vyvažující navázání 

vojenského soudce na armádu byla legislativou daná možnost obžalovaného podat 

odvolání proti rozhodnutí NSC ke Kasačnímu soudu Turecka, který byl složen výhradně 

z civilistů. ESLP tak stál před otázkou, zda tyto záruky spolu s cílem zabránit tehdy 

rozšířenému terorismu vyváží přítomnost vojenského soudce jako člena organizace, 

která je přímo navázána na exekutivu.  

Velký senát ESLP se zabýval více případy, které se NSC týkaly. Jednalo se o případy 

Incal
187

, Sürek (no. 1)
188

, Sürek (no. 2)
189

, Sürek (no. 3)
190

, Sürek (no. 4)
191

, Sürek a 

Özdemir
192

, Gerger
193

, Karatas
194

 a Öcalan
195

. Všechny zmíněné případy (až na případ 
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Öcalan, o kterém bude pojednáno později) se týkaly tureckých občanů, kteří uveřejnili 

různé druhy listin obsahující prokurdskou tématiku (jednalo se ku příkladu o článek, 

báseň, leták apod.). Vzhledem k napjaté otázce mezi Tureckem a kurdskou menšinou 

stanuli výše zmínění stěžovatelé před NSC, který měl zvážit, zdali se vydáním 

uvedených listin nedopustili protiprávního činu, jenž ve většině případů souvisel s 

šířením propagandy směřující proti nedělitelnosti státu či s podněcováním k nenávisti.   

3.1.1 Incal proti Turecku 

Jedním ze vzorových případů, z něhož Velký senát ESLP učinil precedens pro případy 

následující, byla věc Incal. Stěžovatel Ibrahim Incal byl tureckým právníkem, který byl 

členem výkonného výboru Izmirské sekce People’s Labour Party. Tato strana byla 

reprezentována v Národním shromáždění Turecka, nicméně byla rozpuštěna Ústavním 

soudem v roce 1993. 

V červnu roku 1992 tento výkonný výbor distribuoval v Izmiru letáky kritizující 

opatření místních autorit, které bylo údajně nepřímo namířeno na kurdské obyvatelstvo. 

Bezpečnostní policie Izmiru shledala, že by tyto letáky mohly naplňovat definici 

separatistické propagandy. Stěžovatel Incal byl proto vyšetřován a nakonec byl 

obžalován za pobuřování k nepřátelství a nenávisti a byl odsouzen NSC k odnětí 

svobody ve výši 6 měsíců a 20 dnů a k pokutě 55 555 lir. Kasační soud jeho odvolání 

zamítl. 

Stěžovatel se obrátil k ESLP s tím, že bylo vedle jeho práva na svobodu slova porušeno 

i právo na spravedlivý proces, a to konkrétně právo na nezávislý a nestranný soud. Ve 

                                                                                                                                               
194

 Karatas proti Turecku, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 8. 6. 1999, stížnost č. 23168//94. 
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své stížnosti uvedl, že vojenský soudce je závislý na exekutivě a armádních autoritách, 

jelikož během svých soudních povinností zůstává důstojníkem armády s napojením na 

ozbrojené síly a své nadřízené. Zdůraznil, že NSC jsou speciálními soudy, které slouží 

spíše zájmům státu než spravedlnosti. Přítomnost představitele vojenského stavu 

v senátu soudu má zdůrazňovat vliv a autoritu armády, potažmo státu. To, že je 

vojenský soudce schopen vynést rozsudek nad osobou, která je civilistou a jejíž čin 

nemá co dočinění s vojenským právem, značí vliv státních vojenských složek na řešení 

politických problémů Turecka. 

Velký senát ESLP se zaměřil na nezávislost a nestrannost vojenského soudce, a to 

vzhledem k tomu, že o civilních soudcích nebylo sporu. Dle něj status vojenského 

soudce požíval určitých zákonných záruk sloužících naplnění požadavku na nezávislé a 

nestranné soudnictví, např. vojenští soudci měli stejný profesní trénink jako jejich 

civilní protějšci, vztahovaly se na ně stejné ústavní záruky jako na soudce civilní, 

museli být nezávislí, žádná veřejná autorita jim nesměla dávat příkazy, seděli jako 

jednotlivci či nesměli být předčasně odvoláni z úřadu bez svého souhlasu.  

Na druhou stranu ovšem ESLP poukázal na to, že některé aspekty přítomnosti 

vojenského soudce mohly být zpochybnitelné. Jednalo se především o jejich službu 

v armádě i v době jejich funkce u NSC, o jejich podléhání vojenské disciplíně a o jejich 

funkčním období, jež bylo časově omezené (čtyřleté a obnovitelné). VS ESLP shledal 

dále problematickým i samotné souzení civilisty vojenským soudcem. 

Velký senát ESLP ve svém rozsudku zdůraznil, že to, co je v sázce, je důvěra lidí 

v soudy, a že i pouhý náznak pochybností ohledně nezávislosti a nestrannosti soudců 

může mít pro tuto důvěru podstatný význam. A této premisy se držel i v celém 
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odůvodnění případu Incal. VS ESLP se mírně alibisticky omezil pouze na to, že se 

stěžovatel Incal mohl odůvodněně obávat, že vojenský soudce „mohl být nepatřičně 

ovlivněn svými úvahami, které neměly nic společného s podstatou celé věci“,
196

 a to 

především vzhledem k charakteru činu, který byl projednáván a který souvisel 

s bezpečnostní situací, ve které byla armáda sama angažovaná.
197

 VS ESLP své 

zdůvodnění zakončil tím, že role Kasačního soudu nedokázala takovéto obavy rozptýlit 

vhledem k tomu, že Kasační soud neměl ve věci plnou jurisdikci. Z těchto důvodů proto 

VS ESLP shledal porušení čl. 6 EÚLP. 

Není třeba příliš pochybovat o tom, že napojení vojenského soudce na exekutivu 

s sebou nese určité otázky a pochybnosti. Co lze však shledat mírně problematickým je, 

že VS ESLP tyto otázky nijak blíže nerozebíral. Nezabýval se nijak dopodrobna 

jednotlivými zárukami nezávislosti a nestrannosti, které turecký právní řád poskytoval. 

Nezkoumal ani jejich možný vliv na celé řízení, jak to bylo učiněno například v 

případech britského vojenského soudnictví, které budou rozebrány v další části této 

kapitoly. Nerozebíral ani případné problematické otázky, jako bylo samotné jmenování 

vojenských soudců či jejich omezené funkční období. Nevzal v úvahu ani cíl, který vedl 

k zřízení NSC. Nepotýkal se s palčivou otázkou vyvážení práva na spravedlivý proces 

versus bezpečnost státu. S VS ESLP lze zajisté souhlasit, že důvěra v soudy je 

podstatným prvkem důvěry lidí v samotnou spravedlnost, a proto na ní musí být brán 

zřetel. Avšak dle názoru autora této práce by tato argumentace měla plnit spíše 

podpůrnou funkci, sama o sobě působí nepřesvědčivě a vágně, jak se tak dle názoru 

autora stalo v případu Incal a jak mj. dokazuje i níže popsaný případ Öcalan.  
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Ostatně VS ESLP nebyl ve vidění porušení čl. 6 EÚLP jednotný. Celkem osm soudců
198

 

hlasovalo proti zbývajícím dvanácti, své zdůvodnění uvedli ve svém odlišném 

stanovisku. Dle nich byly ústavní záruky dané Tureckem dostatečné. Běžní soudci 

bývají také subjekty hodnotících zpráv a disciplinárních pravidel a rozhodnutí podstatné 

pro jejich jmenování je také činěno administrativními autoritami. Upozornili též na to, 

že pokud nebyla vojenským soudcům pozice v NSC obnovena, zůstávali i nadále po 

celou svou armádní kariéru vojenskými soudci (a tedy nebyli „řadovými vojáky“). 

ESLP navíc dle disentujících soudců již v mnoha dřívějších případech rozhodl, že 

specialisté jsou ve speciálních soudech často podstatní pro zdárné vyřešení případu a že 

jejich přítomnost v senátech soudu je v souladu s čl. 6 EÚLP.  

Vzhledem k výše uvedenému však vyvstává otázka, jak by se ESLP postavil k situaci, 

kdy by vojenský soudce neplnil v NSC roli soudce, nýbrž by měl pouze poradní hlas. 

Případ Incal se stal pro zbylé případy týkající se NSC precedentem. VS ESLP v 

odůvodněních svých judikátů týkajících se výše uvedených případů čistě odkazoval na 

věc Incal, aniž by se zabýval dalšími skutečnostmi specifickými pro dané případy. 

Příkladem může být případ Sürek no. 1. Sürek byl majitelem politicky zaměřeného 

týdeníku, ve kterém vyšly dva dopisy čtenářů s prokurdskou tématikou. Sürek byl na 

základě toho odsouzen NSC za šíření propagandy proti nedělitelnosti státu. ESLP opět 

shledal vzhledem k precedentu Incal porušení čl. 6, nýbrž neshledal porušení čl. 10, 

tedy práva na svobodu slova, a to mj. vzhledem k velkému bezpečnostnímu riziku 

v Turecku. Dalším příkladem pak může být případ Gerger, který byl též NSC odsouzen 

za šíření propagandy. Avšak s uvedeným rozhodnutím nesouhlasil právě vojenský 
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soudce, který se domníval, že stěžovatel Gerger se spíše dopustil protiprávního činu 

podněcování ke spáchání trestného činu dle trestního zákoníku, a měl být tudíž podle 

něj souzen obvyklým civilním soudem.  

Turecká republika v návaznosti na výše uvedenou judikaturu ESLP přijala poměrně 

promptně změny Ústavy.
 199

 Ty rušily ESLP kritizovanou pozici vojenského soudce 

v NSC a nahradily ho soudcem civilním, a to tak, aby složení tohoto typu soudu již 

nadále naplňovalo závazky plynoucí z čl. 6 EÚLP. 

Avšak v průběhu tohoto procesu rušení pozice vojenských soudců v NSC se udál ještě 

jeden případ, který se ocitl před Velký senát ESLP a který se týkal nezávislosti a 

nestrannosti NSC. Jednalo se o případ Öcalan. 

3.1.2 Öcalan proti Turecku 

Stěžovatel Öcalan byl bývalým vůdcem Kurdské strany práce, jejímž cílem bylo 

osvobození Kurdů zpod turecké nadvlády. Prostředky vedoucí k tomuto cíli však byly 

často násilné povahy. V návaznosti na činy tohoto hnutí byl Öcalan stíhán tureckými 

autoritami především za teroristické útoky, jež měly za následek tisíce civilních obětí. 

Tak jako předešlí stěžovatelé stanul Öcalan před NSC, který ho měl soudit z „aktivit 

prováděných za účelem zapříčinit odtržení části národního území“.
200

 

Složení NSC bylo stejné jako v předešlých případech, tedy dva civilní soudci a jeden 

soudce vojenský. Tento případ se však od dosud popisovaných případů lišil v jedné 
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změna příslušných zákonů dne 22. 6. 1999. 
200

 Öcalan proti Turecku, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 12. 5. 2005, stížnost č. 46221/99, §35; 

překlad autora této práce. 
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podstatné věci. V rámci jeho průběhu, konkrétně dne 23. 6. 1999,
201

 byl vzhledem 

k výše uvedeným změnám Ústavy vyměněn vojenský soudce za soudce civilního, který 

pak se zbývajícími civilními soudci NSC vynesl nad Öcalanem rozsudek smrti. Nově 

dosazený soudce byl seznámen s průběhem procesu, sledoval ho již od počátku a 

účastnil se jednotlivých jednání. Vláda Turecka ve svém stanovisku před ESLP navíc 

zdůraznila, že k výměně soudců došlo ještě před ukončením stádia dokazování.  

ESLP byl tak postaven před otázku, zdali tato výměna soudců v rámci probíhajícího 

procesu je již dostatečná pro naplnění požadavků nezávislosti a nestrannosti. 

První náhled na tuto problematiku poskytlo rozhodnutí senátu ESLP v případu Imrek 

proti Turecku,
202

 který se udál za obdobných okolností. Senát v této věci neshledal 

porušení čl. 6 EÚLP a považoval takovou výměnu soudců za dostatečnou pro naplnění 

požadavků nezávislosti a nestrannosti soudu. 

Velký senát však v případu Öcalan s řešením senátu nesouhlasil a označil ho za 

nekonzistentní. Svůj pohled zdůvodnil tak, že požadavek nezávislosti nelze omezit 

pouze na složení soudu v okamžiku vynesení rozsudku, nýbrž je potřeba ho posuzovat 

ve všech stádiích procesu – vyšetřování, soudní proces a verdikt. Vojenský soudce 

navíc v daném případu participoval na vydání předběžných rozhodnutí, která zůstávala 

nadále v platnosti. Stěžovatel Öcalan tedy mohl mít oprávněné obavy ohledně vlivu 

těchto rozhodnutí na celý proces. Tento názor se zdá býti na první pohled vzhledem 

k precedentu Incal správným. Velký senát se však ve svém opět stručném odůvodnění 

nezabýval konkrétními okolnostmi případu, jako například podstatné otázky možného 

vlivu participace nového civilního soudce v rámci celého procesu. 

                                                 
201

 Tedy pouhých 5 dní po příslušné změně Ústavy.  
202

 Imrek proti Turecku, rozsudek senátu ESLP ze dne 13. července 2006, stížnost č. 57175/00. 



76 

 

Velký senát nebyl v tomto vidění jednotný - pro porušení čl. 6 hlasovalo pouze jedenáct 

soudců ze sedmnácti. Zbylým šesti soudcům
203

 se rozhodnutí většiny zdálo 

nerealistických a nespravedlivým. A to i vzhledem k ne zcela jednoznačnému hlasování 

o nezávislosti vojenských soudců v případu Incal.
204

 Ve svém poměrně zajímavém 

stanovisku disentující soudci uvedli, že Velký senát v případu Öcalan nepřiměřeně 

překročil tzv. doctrine of appearances, neboli „teorie zdání“.
205

 Nově dosazený soudce 

se osobně účastnil celého procesu a v případě jakýchkoli nejasností mohl zcela 

svobodně požadovat prodloužení dokazování. Turecko podle disentujících soudců 

nebývale rychle učinilo opatření plynoucí z případu Incal, které s co největší rychlostí 

implementovalo i do věci Öcalan. Turecko se tím stalo vzorem pro ostatní smluvní státy 

EÚLP, které mnohdy v řešení situací vzešlých z rozsudků ESLP otálejí. „Vnucování 

standardů, které jsou až příliš vysoké, se nám nezdá býti nejlepší cestou pro 

povzbuzování ke kooperaci či vyjadřování uspokojení státům, které tyto standardy 

poskytují.“
206

 

Celá věc s NSC byla ukončena roku 2004, kdy Turecko tento typ soudů již zcela 

zrušilo. Jak již bylo řečeno, dle názoru autora této práce VS ESLP ve svých 

zdůvodněních příliš spoléhal na doctrine of appearances a nedostatečně své rozhodnutí 

podložil fakty i právním zhodnocením, na což mj. upozorňoval i ve svých disentujících 

stanoviscích turecký soudce Gölcücklü. VS ESLP nepřistupoval k jednotlivým 

případům týkajících se nezávislosti a nestrannosti individuálně, uplatňování precedentu 

Incal by bylo dle autora této práce možné v případě jeho podrobného a logického 

                                                 
203

 Jednalo se o soudce: Wildhaber, Costa, Caflish, Türmen, Garlicki a Borrego Borrego. 
204

 Velký senát hlasoval v poměru 12:8 pro porušení čl. 6. 
205

 Soudce musí být nejen subjektivně nestranný, ale musí také navenek budit zdání nestrannosti. Viz 

REPÍK, Bohumil. Vyloučení soudce z hlediska Evropské úmluvy o lidských právech, op. cit., s. 14. 
206

 Stanovisko disentujících soudců; překlad autora této práce. 
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zdůvodnění. A ačkoli se zde jednalo o podstatnou otázku nezávislosti a nestrannosti 

vojenských soudců soudící civilisty, VS ESLP na ni nedal do budoucna zcela 

jednoznačnou odpověď. 

3.2 Vojenské soudnictví ve Velké Británii 

Velký Senát ESLP se ve svých rozhodnutích dotkl i otázky nezávislosti a nestrannosti 

vojenského soudnictví. Lze namítat, že zásah civilních autorit do vojenského systému 

soudnictví, a tedy i do autonomie vojska, je značně citlivé téma, a to především 

z důvodu jedinečné a nestandardní role, kterou ozbrojené síly zastávají. Nicméně lze 

oponovat, že právě naplňování požadavku spravedlivého procesu prohlubuje důvěru 

složek ozbrojených sil ve spravedlnost a základní demokratické principy, čímž 

podporuje samotnou funkci armády. Nejen u civilistů platí, že spravedlnost musí být 

nejen vykonávána, ale musí být i viděna, že je vykonávána. Potřebu případné kontroly 

naplňování požadavku spravedlivého procesu u takovýchto těles shledává nejen ESLP 

ve svém širokém pojetí pojmu „soud“, ale též například Výbor Spojených národů pro 

lidská práva. Ten ve svém General Comments no. 13 uvádí, že článek 14 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který upravuje právo na 

spravedlivý proces, se vztahuje na všechny soudy a tribunály v rámci tohoto článku, a to 

jak na soudy obecné, tak specializované.
207

 Pro zajímavost lze též citovat Africkou 

komisi pro lidská práva a práva národů, která uvádí: „Vojenské soudy musí být 

subjektem stejných požadavků na poctivost, otevřenost, spravedlnost, nezávislost a 
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 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of 

Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court 

Established by Law, 13 April 1984, §4 [cit. 2016-30-11].  Dostupné z: 

http://www.refworld.org/docid/453883f90.html. 
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řádný proces jako každé jiné řízení. To, co způsobuje protiprávnost, je selhání 

zachovávat základní standardy, které spravedlnost zajišťují.“
208

 

V následujících podkapitolách bude nejprve pojednáno o případech Hood
209

 a Cable a 

ostatní,
210

 které se týkaly právní úpravy ústřední role tzv. convening officer (neboli 

svolávajícího důstojníka) v rámci vojenského soudního procesu. Následně budou 

popsány případy Cooper proti Spojenému království
211

 a Grieves proti Spojenému 

království,
212

 ve kterých VS ESLP přezkoumával kompatibilitu vojenského soudnictví 

dle nového zákona Armed Force Act 1996 s čl. 6 EÚLP. 

3.2.1 Svolávající důstojník (případ Hood a Cable a ostatní) 

Hood, Cable a dalších 34 britských občanů bylo v rozhodné době příslušníky Royal Air 

Force či Britské armády. Byli obžalováni z jednoho či více civilních trestných činů či 

vojenských disciplinárních deliktů a podle zákonů Army Act 1955 či Air Force Act 

1955 (dále též jako „zákony z roku 1955“) stanuli před vojenským tribunálem. Všichni 

stěžovatelé ve svých stížnostech před ESLP mj. namítali, že jejich proces nebyl veden 

před nezávislým a nestranným soudem. 

                                                 
208

 ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project v. 

Nigeria, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 218/98 (1998). Dostupné také 

z: http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/218-98.html; překlad autora této práce. 
209

 Hood proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ze dne 18. února 1999, stížnost č. 

27267/95.  
210

 Cable a ostatní proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ze dne 18. února 1999, stížnosti 

č. 24436/94, 24582/94, 24583/94, 24584/94, 24895/94, 25937/94, 25939/94, 25940/94, 25941/94, 

26271/95, 26525/95, 27341/95, 27342/95, 27346/95, 27357/95, 27389/95, 27409/95, 27760/95, 

27762/95, 27772/95, 28009/95, 28790/95, 30236/96, 30239/96, 30276/96, 30277/96, 30460/96, 

30461/96, 30462/96, 31399/96, 31400/96, 31434/96, 31899/96, 32024/96 a 32944/96. 
211

 Cooper proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ze dne 16. prosince 2003, stížnost č. 

48843/99. 
212

 Grieves proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ze dne 16. prosince 2003, stížnost č. 

57067/00. 

http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/218-98.html
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Britské vojenské soudnictví bylo až do reformy roku 1997 založeno na ústřední roli tzv. 

convening officer (neboli svolávajícího důstojníka), jenž měl odpovědnost za každý 

případ, který měl být před vojenským soudem řešen. Jeho činnost započala po obdržení 

dokumentace k případu od velícího důstojníka jednotky, které byl obviněný členem. 

Rozsah pravomoci svolávajícího důstojníka byl v rámci konkrétního případu značný. 

Svolával vojenský soud, který byl složen z prezidenta soudu a nejméně dalších čtyř 

vojenských důstojníků; prezidenta jmenoval on sám, ostatní důstojníky soudu mohl 

vybírat taktéž. Dále rozhodoval o povaze vznesených obvinění, jmenoval prokurátora 

(popř. mohl pravomoc jmenování přenést na velícího důstojníka), vydával příkaz ke 

svolání soudu spolu s přesným datem, časem a místem konání. Za určitých okolností 

mohl vojenský soud i sám rozpustit. Dále zajišťoval jmenování právně vzdělaného 

vojenského soudního poradce (v orig. judge advocate) z kanceláře generálního 

vojenského soudního poradce (v orig. Judge Advocate General),
213

 jehož hlavním 

úkolem bylo dohlížet na správné vedení procesu a poskytovat právní rady členům 

vojenského tribunálu, kteří obvykle neměli právnické vzdělání. Vojenský soudní 

poradce sice byl civilistou a byl jmenován Lordem kancléřem, který byl nezávislým na 

vojenských složkách,
214

 nicméně neměl v rámci porady soudu hlasovací právo a nemohl 

tudíž přímo ovlivňovat verdikt. Svolávající důstojník navíc obvykle působil též jako tzv. 

potvrzující důstojník,
215

 který potvrzoval konečné rozhodnutí vojenského tribunálu, jež 

do okamžiku jeho schválení nemohlo nabýt účinnosti. Udělený trest mohl dokonce sám 

snížit, popřípadě samotný verdikt zamítnout; v tom případě se pak konal nový proces. 

                                                 
213

 Ačkoli nejsou české překlady funkcí judge advocate a Judge Advocate General zcela přesné, budou 

následně z důvodu větší přehlednosti textu používány namísto originálního znění. 
214

 RANT, James W. The British Courts-Martial System: It Ain't Broke, but it Needs Fixing. Military Law 

Review. 1996, 1996(Vol. 152), s. 179-188. 
215

 V orig. confirming officer. 
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A právě role svolávajícího důstojníka, a na to navázaná nezávislost a nestrannost 

vojenského soudu, byla hlavním předmětem stížnosti, kterou Hood, Cable a ostatní 

podali k ESLP. 

Velký senát ESLP ve výše uvedených případech odkázal na dřívější rozsudek senátu 

ESLP v případu Findlay proti Spojenému království,
216

 ve kterém senát ESLP shledal v 

úpravě svolávajícího důstojníka porušení požadavku nezávislosti a objektivní 

nestrannosti.
217

 Svolávající důstojník dle ESLP představoval kumulaci příliš velké moci 

v rukou jedné osoby, jelikož hrál centrální roli na straně obžaloby. Dalším bodem, který 

vzbuzoval v pravomocích svolávajícího důstojníka pochybnosti, byl právě výše popsaný 

způsob jmenování členů soudu, který je považován za jednu ze základních záruk 

nezávislosti soudu.
218

 Členové soudu, kteří byli obvykle jmenováni svolávajícím 

důstojníkem, nesplňovali dle ESLP dostatečnou nezávislost. Toto zhodnocení 

podporovala i skutečnost, že všichni členové soudu bývali podřízeni hodností 

svolávajícímu důstojníkovi a někteří z nich byli přímo pod jeho velením. Z výše 

uvedených důvodů vojenský soud dle ESLP vzbuzoval odůvodněné pochybnosti 

ohledně své nezávislosti a nestrannosti. Tento fakt ani nevyvážily určité záruky 

poskytované zákony z roku 1955, mezi něž patřila přísaha, kterou členové vojenského 

soudu skládali, či role vojenského soudního poradce, který sice byl civilistou a 

poskytoval právní rady, nicméně nebyl členem vojenského soudu a jeho rady nebyly 

poskytovány veřejně.  

Pochybnosti vzbuzoval též fakt nedostatečné možnosti přezkumu rozhodnutí. 

Obžalovaný sice mohl podat žádost o přezkum k příslušným autoritám, nicméně nebyl 
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 Findlay proti Spojenému království, rozsudek Senátu ze dne 25. února 1995, stížnost č. 22107/93. 
217

 ESLP tyto dva požadavky posuzoval spojitě, jelikož jsou úzce spojeny. 
218

 Viz kapitola 1.3.2.2.1 této práce. 
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informován o identitě osob, jež měly přezkum v dikci, neexistovala žádná 

formalizovaná procedura přezkumu a žadatel byl vyrozuměn pouze o tom, zda jeho 

návrhu bylo vyhověno či zda byl zamítnut, důvody rozhodnutí mu sděleny nebyly. 

S názorem ESLP se lze ztotožnit. Jednoznačnost rozhodnutí podporuje nejen 

jednomyslné rozhodnutí o porušení čl. 6 přijaté Evropskou komisí pro lidská práva u 

ESLP a následné jednomyslné rozhodnutí senátu ESLP, podporu lze najít též i mezi 

odbornou veřejností. Alan Davenport, akademik z právnické fakulty University of 

Northumbria at Newcastle, píše, že pozice svolávajícího důstojníka „klade příliš mnoho 

moci do rukou jediného člověka a dovoluje mu zastávat role, které by mohly být 

v přímém konfliktu“,
219

 to pak považuje za „porušení přirozené spravedlnosti“.
220

 

Soudce James W. Rant, bývalý generální vojenský soudní poradce, jenž zastával tuto 

funkci v době rozhodnutí ESLP ve věci Findlay, již na počátku své funkce v roce 1991 

upozorňoval na možné problematické body v tehdejší úpravě vojenského soudnictví. 

Jednalo se především právě o postavení svolávajícího důstojníka a přezkum rozhodnutí, 

o kterém bylo rozhodováno v tajnosti a tudíž bylo „v moderních dobách 

neobhajitelné“.
221

 

Hlavní body problematického pojetí svolávajícího důstojníka uvedl ve svém rozhodnutí 

již ESLP. Lze též dodat, že tehdejší britská úprava porušovala mnoho základních 

principů spravedlivého procesu nejen s ohledem na EÚLP, ale též ve vztahu k pojetí 

nezávislosti a nestrannosti soudu dle mezinárodněprávních dokumentů popsaných 
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 DAVENPORT, Alan. Right to a Fair Trial - Court-Martial - Fairness of Proceedings - Compatibillity 

of Courts-Martial with Article 6 ECHR: Findlay v. United Kingdom: European Court of Human Rights 

[case]. Journal of Civil Liberties. 1997, 1997(Vol. 2, 2), s. 135-141; překlad autora této práce. 
220

 Ibid.; překlad autora této práce. 
221

 RANT, James W. Findlay, the Consequences: Remarks Given at the Judge Advocate General School, 

November 1997. Reporter. 1998, 25(3), s. 5; překlad autora této práce. 
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v první kapitole této práce. Zmínit lze neprůhlednost jmenování členů tribunálu a tedy i 

možné porušení Principu 10 BPIJ, který mj. uvádí, že „osobami vybranými pro post 

soudce by měli být jedinci s potřebnou integritou a schopnostmi s odpovídajícím 

tréninkem či kvalifikaci v právu“.
222

 Právě porušení Principu 10 shledala Africká 

komise pro lidská práva a práva národů v případě vojenských tribunálů, které byly 

složeny ze sloužících vojenských důstojníků s minimálním či dokonce s žádným 

vzděláním v oblasti práva.
223

 Dále lze zmínit nejen výše zmíněnou kumulaci moci 

v rukou jedné osoby, kabinetní justici v případě přezkumu rozhodnutí, ale též 

ustanovení vojenského tribunálu ad hoc.  

Určité disproporčnosti pravomocí svolávajícího důstojníka si byli vědomi i britští 

představitelé, kteří v době rozhodování ESLP v případu Findlay přijali nový zákon 

Armed Force Act 1996, který pozici svolávajícího důstojníka zrušil. Pravomoci 

svolávajícího důstojníka byly tímto zákonem rozděleny mezi tři různá tělesa, a to tzv. 

„the higher authority“, „the prosecuting authority“ a „court administration officers“.
224

 

Vojenský soudní poradce se stal členem vojenského soudu, jeho rady v otázkách práva 

se staly závaznými a získal hlasovací právo v případě hlasování o trestu, nikoli však o 

vině. Role potvrzujícího důstojníka byla též zrušena a proces revize rozhodnutí 

vojenského soudu prošel též úpravou.  

Nicméně i tento zákon z roku 1996 se dostal pod drobnohled Velkého senátu ESLP, a to 

v případu Cooper. 

                                                 
222

 V orig. „Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with 

appropriate training or qualifications in law“; překlad autora této práce. 
223

 Human rights in the administration of justice: a manual on human rights for judges, prosecuters and 

lawyers, op. cit., s. 125. 
224

 Vzhledem k jedinečnosti těchto těles v rámci britského vojenského soudnictví (a tedy vzhledem 

k neexistenci vhodného českého ekvivalentu) nebudou tyto termíny v této práci překládány a budou 

uváděny v originálním znění. 
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3.2.2 Cooper proti Spojenému království  

Stěžovatel byl v rozhodné době členem Royal Air Force (dále též jako „RAF“). V roce 

1998 byl obviněn z krádeže a vojenským soudem byl odsouzen k odnětí svobody na 56 

dní, k odvolání ze služby a ke snížení vojenské hodnosti. 

Na rozdíl od případů Hood a Cable a ostatní byl souzen vojenským soudem již po 

novele systému vojenského soudnictví, kterou přinesl zákon Armed Force Act 1996. 

Nicméně i v něm stěžovatel shledával porušení čl. 6 EÚLP, konkrétně práva na 

nezávislý a nestranný soud. 

Jak již bylo zmíněno výše, funkce svolávajícího důstojníka byla zrušena a jeho 

pravomoci byly rozděleny mezi tři nová tělesa. Jednalo se o tzv. „the higher authority“, 

„the prosecuting authority“ a „the court administration officers“, změnou prošla i role 

vojenského soudního poradce, která byla posílena. Bližší náhled na novou úpravu 

vojenského soudnictví bude poskytnut na následujících řádcích. 

Celý proces byl započat obdobně jako za staré úpravy, a to oznámením činu velícímu 

důstojníku jednotky, do které byl ten, jenž byl podezírán ze spáchání protiprávního činu, 

zařazen. Velící důstojník následně prošetřil obvinění a za stanovených pravidel mohl 

případ postoupit nově vzniklému orgánu - the higher authority.  

The higher authority byl vyšší důstojník, který nebyl právně vzdělán. Jeho jedinou 

funkcí bylo rozhodovat, zda případ vrátí velícímu důstojníkovi k zjednodušenému 

řízení,
225

 zda stáhne obvinění či zda případ postoupí the prosecuting autority. Tímto 

rozhodnutím jeho účast v řízení končila.  

                                                 
225

 V orig. summary jurisdiction. 
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The prosecuting authority vykonával funkci žalobce.
226

 Byl jmenován britskou 

královnou a musel mít minimálně desetiletou právní praxi. V jeho úkolu mu napomáhal 

jeho personál, resp. šest až osm právně vzdělaných důstojníků RAF, kteří byli k této 

funkci zařazeni na plný úvazek. The prosecuting authority postupoval dle obdobných 

pravidel, které byly aplikovány u civilních soudů. Na jejich základě rozhodoval o tom, 

zda by měl být případ postoupen k vojenskému soudu. Pokud dospěl k rozhodnutí, že 

případ je nutno postoupit, rozhodoval pak především o konečné obžalobě, která byla 

vojenskému soudu následně předložena. 

Po té, co došlo k rozhodnutí the prosecuting authority, nadešla role the court 

administration officers (dále též jako „CAO“). Ti měli za úkol zajistit především 

administrativní část procesu, tedy zajištění místa a času konání soudu, zajištění 

vojenského soudního poradce a dalších členů soudu, přítomnosti svědků apod. 

Generální vojenský soudní poradce a personál jeho kanceláře byli civilisti s právní praxí 

určité délky. Do své funkce byli jmenováni Lordem kancléřem; ke každému 

konkrétnímu případu byl pak vojenský soudní poradce přiřazován samotným 

generálním vojenským soudním poradcem. Vojenský soudní poradce se stával členem 

jednotlivých vojenských soudů, což bylo zdůrazněno jeho pozicí na lavici senátu, kde 

seděl ve středu vedle předsedy
227

 vojenského soudu. Tak jako za staré úpravy dohlížel 

na spravedlivé a právní vedení procesu, nicméně dle novely byly jeho právní rady 

poskytovány veřejně a byly závazné. V okamžiku, kdy se senát vojenského soudu 

odebíral k závěrečné poradě ohledně verdiktu o vině, vojenský soudní poradce veřejně 

poskytl senátu shrnutí případu a další instrukce, a to stejným způsobem, jakým 

                                                 
226

 V orig. prosecutor. 
227

 V orig. the president. 
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v britském civilním procesu obvykle soudce instruuje porotu. Porady a hlasování se 

ovšem neúčastnil. Jakmile senát došel k verdiktu, vojenský soudní poradce kontroloval, 

zdali verdiktu bylo dosaženo v souladu s právem. Pokud ne, dal senátu veřejně další 

instrukce a senát se opět odebral k poradě. V případě následného rozhodování o trestu 

se již vojenský soudní poradce porady senátu účastnil a měl na ní hlasovací právo. 

Běžní členové senátu vojenského soudu byli důstojníci RAF, kteří v rozhodné době byli 

ke konkrétnímu případu náhodně vybíráni ze seznamu dobrovolníků. Někteří důstojníci 

nesměli být ke konkrétnímu případu přiřazeni, a to tak, aby nemohla být zpochybněna 

jejich nezávislost a nestrannost (vyloučen byl například velící důstojník obžalovaného, 

the higher authority, důstojníci sloužící pod the higher authority apod.). Po ukončení 

procesu výběru konkrétních členů senátu vojenského soudu jim byl zaslán seznam 

svědků; členové pak měli na jeho základě povinnost oznámit jakoukoli skutečnost, která 

by mohla mít za následek zpochybnění jejich nestrannosti. Spolu se seznamem svědků 

jim byly zaslány instruktážní poznámky,
228

 které obsahovaly především informace o 

průběhu soudu a jednotlivá pravidla, kterými se měli členové senátu řídit a která měla 

opět minimalizovat možná porušení nezávislosti a nestrannosti vojenského soudu. 

Běžní členové zůstávali po dobu konání vojenského soudu subjektem vojenské 

disciplíny, nicméně ne ve vztahu k probíhajícímu soudnímu procesu.   

Vojenskému soudu předsedal permanentní předseda,
229

 který dohlížel na to, aby řízení 

probíhalo v souladu s tradicí. Permanentní předseda byl vybírán z řad důstojníků RAF 

na blíže nespecifikované funkční období, které většinou přesahovalo tři roky. Téměř 

vždy se jednalo o důstojníka, který se ve své kariéře blížil odchodu do důchodu. Ačkoli 

                                                 
228

 V orig. briefing notes. 
229

 V orig. the permanent president. 
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ho teoreticky mohl Air Secretary
230

 odvolat, nikdy se tak nestalo. Svou funkci zastával 

na plný úvazek.  

Co se týče samotného případu Cooper, stěžovatel ve své stížnosti shledával porušení 

svého práva na nezávislý a nestranný soud téměř ve všech částech úpravy vojenského 

soudu, které byly výše popsány. Ať už se jednalo o postavení the higher authority, the 

prosecuting authority, role the court administration officers či složení soudu.  

Na úvod svého rozhodnutí se VS ESLP zabýval namítanou kompatibilitou samotných 

vojenských tribunálů s požadavkem nezávislosti a nestrannosti soudu dle čl. 6 EÚLP. 

Důvodem byla skutečnost, že vojenské soudy soudily nejen disciplinární delikty, ale též 

civilní trestné činy, které jinak v případě civilního obyvatelstva spadaly do pravomoci 

civilních soudů.VS ESLP se tímto poměrně zajímavým bodem příliš nezabýval. 

Navázal na předešlé rozhodnutí senátu ESLP ve věci Morris proti Spojenému 

království
231

 a uvedl, že „zde není nic v ustanovení článku 6, co by mohlo v zásadě 

vyloučit rozhodování služebních tribunálů
232

 o obviněních z trestných činů služebního 

personálu“.
233

 To, co je dle ESLP třeba v každém případě zkoumat, je, zda v případě 

konkrétního vojenského soudu mohou být individuální obavy ohledně nezávislosti a 

nestrannosti objektivně ospravedlnitelné. Na základě tohoto přístupu proto VS ESLP 

zkoumal jednotlivé namítané body úpravy vojenského soudu.  

VS ESLP nicméně neshledal v úpravě vojenského soudnictví dle Armed Force Act 

1996 pro stěžovatelovy obavy reálný základ. 

                                                 
230

 Důstojník RAF odpovědný za personální politiku Královského letectva. 
231

 Morris proti Spojenému království, rozsudek senátu ze dne 26. února 2002, stížnost č. 38784/97. 
232

 V orig. service tribunals. 
233

 Cooper a ostatní proti Spojenému království, op. cit., §110; překlad autora této práce. 
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Ve vztahu k the higher authority, the prosecuting authority a k CAO nenalezl VS ESLP 

nic, co by mohlo podrývat jejich nezávislost a nestrannost. Výše popsaná úprava těchto 

funkcí dle něj poskytovala dostatečné záruky. 

Více se ve svém rozhodnutí zabýval samotným složením vojenského soudu, u jehož 

členů (tedy vojenského soudního poradce, permanentního předsedy soudu a běžných 

členů) zkoumal naplnění základních pilířů nezávislosti a nestrannosti. 

Ve vztahu k vojenskému soudnímu poradci VS ESLP shledal, že nic nenasvědčuje 

tomu, že by mohla být zpochybněna jeho nezávislost. Jak již bylo uvedeno výše, 

jednalo se o právně vzdělaného civilistu, který neměl žádné vazby na ozbrojené síly, 

v tomto případě k RAF.  

Ačkoli pozice permanentního předsedy soudu nebyla s ohledem na jeho nezávislost 

natolik pevná jako v případě vojenského soudního poradce, ani zde VS ESLP neshledal 

porušení čl. 6. Jak bylo výše zmíněno, jednalo se pravidelně o vyššího důstojníka těsně 

před odchodem do důchodu, který nemohl mít „skutečnou naději na povýšení“,
234

 a tedy 

byl méně náchylný k vnějšímu vlivu. Jeho nedostatečné právní vzdělání bylo vyváženo 

instrukcemi poskytovanými právně vzdělaným vojenským soudním poradcem. Co se 

týče jeho případné neodvolatelnosti z funkce, VS ESLP uznal, že se jedná o jeden ze 

základních pilířů nezávislosti soudu. Nicméně navázal na svou předchozí judikaturu 

s názorem, že ačkoli jeho neodvolatelnost nebyla právně upravena, může být tato 

skutečnost následně zhojena. A to v případě, že jeho neodvolatelnost je de facto 

rozeznávána a jsou pro to poskytovány dostatečné záruky.
235

 Což se dle VS ESLP stalo. 

                                                 
234

Ibid., §118; překlad autora této práce. 
235

 Viz kapitola 2.2.1.2 této práce. 
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Naopak permanentnost jeho funkce označil VS ESLP za podstatný přínos k nezávislosti 

ad hoc tribunálu. 

Na závěr se VS ESLP zabýval postavením běžných členů vojenského soudu. Ve 

způsobu jejich jmenování žádné náznaky porušení čl. 6 neshledal. Problematická 

povaha jejich ad hoc jmenování byla dle něj vyvážena dostatečnými zárukami, ať se 

jednalo především o efektivní kontrolu poskytovanou vojenským soudním poradcem, 

proces jejich jmenování, možnost obžalovaného vyjádřit se k jednotlivým členům či 

výše zmíněnou trvalostí funkce permanentního předsedy soudu. Jejich nedostatek 

právnického vzdělání byl jako u předsedy soudu vyvážen radami vojenského soudního 

poradce a instruktážními poznámkami, které dle VS ESLP zároveň obsahovaly 

podrobný postup, s jehož pomocí se měli členové bránit před vnějším tlakem, který by 

na ně mohl být kladen. VS ESLP na závěr dodal, že ačkoli byli běžní členové stále 

subjektem vojenské disciplíny, jejich názory či hlasování v rámci případu byly tajné. 

3.2.3 Grieves proti Spojenému království 

Zajímavým srovnáním k případu Cooper je rozhodnutí VS ESLP z téhož dne ve věci 

Grieves proti Spojenému království. Stěžovatel byl členem Britského královského 

námořnictva a za zlovolné zranění s úmyslem způsobit vážnou fyzickou újmu byl 

vojenským soudem odsouzen ke třem letům odnětí svobody, k odvolání ze služby a ke 

snížení vojenské hodnosti. Ačkoli úprava soudního procesu před vojenským soudem 

námořnictva stála na stejných základech jako vojenské soudnictví RAF, obsahovala 

přesto pár odlišností, které dle VS ESLP vychýlily jazýček vah ve prospěch stěžovatele. 

Hlavním bodem odlišné právní úpravy byla úprava role vojenského soudního poradce. 

Jeho funkce byla v námořnictvu rozdělena mezi dvě osoby, tzv. the Judge Advocate of 
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the Fleet (dále též jako „JAF“) a the Chief Naval Judge Advocate (dále též jako 

„CNJA“). JAF byl zkušený civilní právník jmenovaný britskou královnou, jehož hlavní 

funkce však nastávala až v rámci následného přezkumu samotného rozhodnutí 

vojenského tribunálu. Na průběh soudního procesu do vynesení rozsudku dohlížel 

CNJA. CNJA byl však na rozdíl od vojenského soudního poradce v RAF sloužícím 

důstojníkem námořnictva, jehož soudní funkce byla jen doplňkovou povinností k jeho 

běžným funkcím v námořnictvu. Ačkoli námořnictvo poskytovalo určité záruky na 

podporu jeho nezávislosti a nestrannosti, dle VS ESLP nebyly tyto záruky dostatečné. 

Právě postavení CNJA, který jinak zastával až na drobné detaily v rámci soudního 

procesu stejnou roli jako vojenský soudní poradce u RAF, shledával VS ESLP velmi 

problematickým. Nejen že se jednalo o sloužícího důstojníka, což britská vláda nebyla 

schopna před VS ESLP dostatečně zdůvodnit, ale zároveň tím ve vojenském soudním 

procesu odpadl civilní prvek, na který VS ESLP v případu Cooper kladl velký důraz. 

Dalšími body, které podpořily jednomyslné rozhodnutí VS ESLP o porušení čl. 6 

EÚLP, byly méně detailní instruktážní poznámky poskytované běžným členům soudu či 

neexistence podstatného znaku permanentnosti funkce předsedy vojenského soudu, 

který byl, jako běžní členové tribunálu, vybírán ke každému konkrétnímu případu. Tím 

odpadla podstatná záruka vyvažující problematické postavení ad hoc tribunálu. 

 

Je zřejmé, že britské vojenské soudnictví ušlo od případu Findlay velký kus cesty.  

Jedním z hlavních cílů nové úpravy dle Armed Force Act 1996 bylo prohloubení 

nezávislosti a nestrannosti vojenského soudnictví. Vojenský soud se přiblížil úpravě 

civilního soudního řízení před porotou, které je v zemích common law běžné. Na to 
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ostatně poukázal v případu Cooper i VS ESLP, který přirovnal funkci vojenského 

soudního poradce k civilnímu soudci, který dohlíží na průběh procesu a poskytuje 

právní rady porotě. Ve vztahu k vojenskému soudu dodal, že zde „nejsou žádné důkazy 

podporující domněnku, že členové vojenského soudu by byly v přijímání závazných 

pravidel a instrukcí v otázce práva méně svědomití než civilní porota“.
236

 

Vojenský soudní poradce tedy zastával významnou roli v rámci vojenského soudu, čímž 

byl podstatně posílen civilní prvek v rámci řízení. Právě na přítomnost civilisty VS 

ESLP kladl (jak v případu Cooper, tak v případu Grieves) podstatný důraz: 

„nepřítomnost civilisty ve stěžejní roli vojenského soudního poradce je vojenský soud 

námořnictva zbaven jedné z nejpodstatnějších záruk nezávislosti“.
237

  

Těmito rozhodnutími VS ESLP byla vojenskému soudu ponechána jedinečnost jeho 

vojenské povahy, jehož určitá možná neprůhlednost byla vyvážena výrazným dohledem 

civilního odborníka. 

3.3 Ostatní případy 

3.3.1 Kleyn a ostatní proti Nizozemí 

V případu Kleyn a ostatní proti Nizozemí
238

 se VS ESLP postavil před otázku, zda 

těleso, které zastává souběžně poradní funkci ve věcech legislativy spolu s funkcí 

soudní, splňuje požadavek nezávislosti a nestrannosti soudnictví dle čl. 6 EÚLP.  

                                                 
236

 Cooper a ostatní proti Spojenému království, op. cit., §118; překlad autora této práce. 
237

 Grieves proti Spojenému království, op. cit., §89. 
238

 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 6. května 2003, stížnosti č. 

39343/98, 39651/98, 43147/98 a 46664/99. 
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V uvedeném případu se jednalo o nizozemskou Státní radu, jež byla založena roku 1531 

jako poradní orgán pro místodržitelku Nizozemí Marii Habsburskou. V průběhu své 

historie získala Státní rada dvě hlavní funkce, jež se staly předmětem sporu v případu 

Kleyn. Jak bylo výše uvedeno, jednalo se o funkce poradní a soudní, které byly v rámci 

Státní rady vykonávány dvěma divizemi. První z nich byla divize soudní, tzv. 

Administrative Jurisdiction Division, která byla nejvyšším správním soudem země. 

Druhou pak byla poradní divize, tzv. Advisory Division, jejíž hlavním úkolem bylo 

poskytovat rady nizozemské vládě a parlamentu ve věcech legislativy a v otázkách 

správy státu.
239

 V rámci poradní funkce patřilo mezi  nejvýznamnější úkoly Státní rady 

vydávání poradního stanoviska k návrhům zákonů, které vláda musela Státní radě 

předložit k posouzení ještě před samotným schvalovacím procesem v parlamentu.  

Státní rada posuzovala daný návrh zákona podle mnoha kritérií, především dle právních 

a technických požadavků.  

Státní radě předsedal panovník a v době projednávání případu Kleyn se skládala z 27 

běžných členů a z 27 zvláštních členů. Běžní členové byli jmenováni královským 

dekretem na návrh ministra vnitra a ministra spravedlnosti. Vybíráni byli především na 

základě svých zkušeností ze státní správy či na základě znalostí správního práva, 

jednalo se tak především o politiky, soudce či vyšší úředníky. Při jmenování běžných 

členů byl dáván důraz na to, aby jejich složení odráželo politické a sociální složení 

parlamentu.
240

 

Podstatným rysem Státní rady však bylo, že výše zmíněné sekce Advisory Division (dále 

též jako „poradní divize“ či „AD“) a Administrative Jurisdiction Division (dále též jako 
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 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, op. cit., §125 an. 
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„soudní divize“ či „AJD“) nebyly personálně oddělené. To znamená, že někteří běžní 

členové kombinovali svou poradní funkci v AD se svou soudní funkcí v AJD. 

V samotném případu Kleyn a ostatní proti Nizozemí se jednalo o stížnost 12 

nizozemských společností a 23 nizozemských státních příslušníků, která byla zaměřena 

na rozhodnutí soudní divize Státní rady, jež se týkalo stavby železnice Betuweroute na 

nizozemském území.  

Betuweroute byla významným ekonomickým, avšak kontroverzním počinem státu, 

který měl napomoci jeho hospodářskému rozvoji. Plánování její trasy bylo založeno na 

základě zákona Transport Infrastructure Planning Bill (dále též jako „TIPB“), k němuž 

v roce 1991 dala poradní divize Státní rady své poradní stanovisko. Uvedených 12 

nizozemských společností a 23 nizozemských občanů však podalo k AJD stížnosti 

ohledně následného státního plánu, který vymezoval konkrétní trasu výstavby 

Betuweroute, jež se měla nacházet příliš blízko jejich domovů či sídel. AJD Státní rady 

však všechny tyto stížnosti zamítla. Kleyn a ostatní se proto obrátili k ESLP se stížností 

na možné porušení nezávislosti a nestrannosti Státní rady. Důvodem byla právě 

kombinace poradní a soudní funkce běžných členů Státní rady, kdy poradní divize 

poskytla vládě poradní stanovisko k TIPB a soudní divize následně rozhodovala o 

stížnostech na vedení samotné Betuweroute. 

Stěžovatelé se ve své stížnosti mj. odvolávali na dřívější rozhodnutí ESLP ve věci 

Procola proti Lucembursku.
241

 Předmětem sporu v případu Procola byla Státní rada 

Lucemburska, která fungovala na obdobných principech jako Státní rada Nizozemí. 

V uvedeném případu podala mlékárenská společnost k soudní divizi Státní rady stížnost 
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 Procola proti Lucembursku, rozsudek senátu ze dne 28. 9. 1995, stížnost č. 14570/89. 
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ohledně právního předpisu o regulaci mléka, ke kterému Státní rada dala dříve své 

poradní stanovisko. V soudním panelu rozhodujícím o dané stížnosti zasedali čtyři 

členové, kteří se již dříve účastnili vypracování zmíněného poradního stanoviska. ESLP 

shledal v daném postupu porušení strukturální nestrannosti. ESLP si povšiml, „že čtyři 

členové Státní rady vykonávali ve stejném případu jak poradní tak soudní funkci. 

V rámci instituce jako je lucemburská Státní rada pouhý fakt, že určité osoby vykonávají 

tyto dvě funkce v rámci stejného případu, vyvolává pochybnosti o strukturální 

nestrannosti instituce. V uvedeném případu měl Procola odůvodněné pochybnosti 

ohledně toho, že se členové soudního výboru cítili být vázáni názorem, který již jednou 

učinili.“
242

 

Pro úplnost je nutné zmínit, že nizozemská Státní rada na základě rozhodnutí ESLP ve 

věci Procola přijala vnitřní opatření pro posílení nezávislosti a nestrannosti AJD. Ta 

umožňovala pro případ, že AJD bude projednávat stížnost ve vztahu k zákonu, k němuž 

dala dříve AD poradní stanovisko, změnit složení tribunálu tak, aby v něm již nezasedli 

členové Státní rady, kteří dříve participovali na poradním stanovisku k danému zákonu. 

To bylo možné však v případě, kdy stěžovatel sám vyjádřil ohledně složení soudu své 

obavy. 

ESLP nicméně ve věci Kleyn a ostatní rozhodl, že rozhodnutí ve věci Procola nelze na 

daný případ i přes jisté podobnosti aplikovat. Důvodem bylo, že poradní stanovisko 

dané k TIPB a řízení o odvolání proti rozhodnutí o trase Betuweroute nelze považovat 

za ‘stejnou věc’ či ‘stejné rozhodnutí’,
243

 jako tomu bylo v případu Procola. VS ESLP 

poznamenal, že ačkoli v poradním stanovisku Státní rady k TIPB bylo v obecné rovině 
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 Ibid., §45; překlad autora této práce. 
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 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, op. cit., §200; překlad autora této práce. 
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odkázáno na proces vedoucí k plánování trasy železnice Betuweroute, nelze tyto pouhé 

odkazy považovat za vyjádření názoru ke konkrétnímu plánovacímu rozhodnutí o 

Betuweroute, jež bylo vydáno až následně na základě zákona TIPB. Z výše uvedených 

důvodů neshledal VS ESLP porušení práva na nezávislý a nestranný soud, a to 

v poměru hlasů 12 ku 5.
244

 Pro doplnění soudce Ress ve svém souhlasném stanovisku 

blíže specifikoval definici „stejné věci“ či „stejného rozhodnutí“: „Dle mého názoru to 

může být pouze tehdy, když předměty řízení jsou identickými – neboli, vezmeme-li to 

negativně, nejsou rozdílnými. Předmět různých řízení je stejný, pokud fakta případu 

jsou víceméně stejná a pokud právní otázky řešené v daných řízeních na základě těchto 

faktů jsou identické.“
245

 

Ve věci Kleyn a ostatní se VS ESLP ve svém zdůvodnění zastavil na prahu klíčové 

otázky komplexnějšího posouzení nezávislosti soudní divize Státní rady, kdy celé své 

rozhodnutí opřel pouze na pojetí „stejné věci“. Zajímavými body k posouzení by dle 

názoru autora této práce mohly být např. jmenování členů Státní rady čistě exekutivou 

či politické složení Státní rady, což jsou záležitosti, jež by nemusely dostát obecným 

požadavkům nezávislosti, které byly popsány v první kapitole této práce. Dělba moci a 

systém brzd a rovnováh je základním požadavkem nezávislé soudní moci, což bylo 

v této práci mnohokrát zdůrazňováno. V této souvislosti lze proto považovat za 

poměrně zajímavý názor, který VS ESLP ve svém zdůvodnění v případu Kleyn uvedl: 

„Ačkoli pojem dělby moci mezi orgány vlády a soudnictvím nabývá v judikatuře Soudu 

čím dál většího významu (…), čl. 6 ani jiné ustanovení Úmluvy nevyžaduje po Státech, 
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 Disentujícími soudci byli: nizozemská soudkyně Thomassen, italský soudce Zagrebelsky, makedonská 

soudkyně Tsatsa-Nikolovska, slovenská soudkyně Strážnická a gruzinský soudce Ugrekhelidze. 
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 Překlad autora této práce. 
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aby splňovaly teoretické ústavní koncepty týkajících se přípustných limitů interakcí 

jednotlivých mocí.“
246

  

Vzhledem k tomu, že se dle ESLP žádný ze stěžovatelů ve své stížnosti neodvolával na 

absenci dostatečných záruk proti vnějšímu tlaku, VS ESLP se jimi nezabýval. VS ESLP 

sice vyjádřil pochybnosti ohledně dostatečnosti opatření, která Státní rada přijala pro 

posílení nezávislosti a nestrannosti soudu po případu Procola, dále však své obavy 

nerozvíjel a dodal, že „není ovšem úkolem Soudu
247

 stanovovat v abstraktní rovině 

kompatibilitu nizozemského systému s Úmluvou
248

 v rámci tohoto pohledu.“
249

 ESLP se 

obecně blíže nepouští do hodnocení ústavních aspektů konkrétního případu, jak bylo 

výše zmíněno, a je zaměřen pouze na pohled jednotlivce, který se u ESLP domáhá 

svého práva na spravedlivý proces.
250

 Dle názoru autora této práce by však bližší 

posouzení těchto záruk mohlo mít podstatný vliv na hodnocení objektivní nestrannosti 

soudu či jeho nezávislosti, a to především z pohledu jednoho z pilířů daných ESLP - 

vnějšího zdání nezávislosti. Celistvější posouzení těchto záruk, vlivu dělby moci a 

otázek s tím souvisejících by mohlo být považováno za významný bod pro posílení 

důvěry veřejnosti v soudy, na níž se ESLP často ve svých rozsudcích odvolává. Na to 

mj. odkázali ve svém odlišném stanovisku i disentující soudci Tsatsa-Nikolovska, Viera 

Strážnická a gruzinský soudce Ugrekhelidze: „Striktní a viditelné oddělení zákonodárné 

a výkonné moci na jedné straně a soudních autorit na straně druhé je nepostradatelné 
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 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, op. cit., §193; překlad autora této práce. 
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 Evropského soudu pro lidská práva, poznámka autora této práce. 
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 Evropská úmluva o ochraně lidských práv, poznámka autora této práce. 
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 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, op. cit., §198; překlad autora této práce. 
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 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces, op. cit., s. 160. 
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pro zabezpečení nezávislosti a nestrannosti soudců, a tedy důvěry veřejnosti v soudní 

systém. Kompromis v této oblasti nemůže nic jiného než podkopat tuto důvěru.“
251

 

3.3.2 V. a T. proti Spojenému království252 

V. a T. byli dva desetiletí chlapci, kteří 12. února 1993 unesli dvouleté batole a následně 

ho ubili k smrti. V listopadu 1993 následoval za velké mediální pozornosti soudní 

proces, na jehož závěru byli V. a T. shledáni dvanáctičlennou porotou vinnými 

z trestných činů únosu a vraždy. Soudce je na základě verdiktu poroty odsoudil 

k detenci pod režimem tzv. Her Majesty’s pleasure, který byl dle anglického práva 

automaticky ukládán v případě, že osoba mladší 18 let byla shledána vinou z trestného 

činu vraždy. Tento režim se vedle určitých mírnějších podmínek
253

 vyznačoval tím, že 

odsouzení pachatelé byli uvězněni na předem neurčitou dobu. Byl zde však stanovován 

tzv. tarif, tedy minimální období, po které vězeň musel vykonávat svůj trest. Délka 

tohoto období byla stanovována v každém případě individuálně a to tak, aby bylo 

dosaženo účinku dostatečné „odplaty a odstrašení“.
254

 Po jeho uplynutí museli být 

mladí pachatelé propuštěni (pod následnou kontrolou), ledaže by bylo shledáno, že 

zůstávají pro společnost i nadále nebezpeční. 

Tarif avšak nebyl stanovován soudcem, který soudil daný případ, ale ministrem vnitra. 

Soudce pouze vyjadřoval svůj názor k vhodné délce tarifu, ten byl poté doplněn i 
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 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, disentující stanovisko soudců Tsatsa-Nikolovska, Strážnická a 

Ugrekhelidze, §7; překlad autora této práce. 
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 V. proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ze dne 16. prosince 1999, stížnost č. 

24888/94. 

T. proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ze dne 16. prosince 1999, stížnost č. 24724/94. 
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 V rámci tohoto režimu byli odsouzení pachatelé mladší 18 let umístěni do dětských zařízení 

uzpůsobených jejich věku, od 18 do 21 let byli přesunuti do zařízení pro mladé pachatele a teprve při 

dosažení 21. roku věku byli zařazeni do věznic k ostatním pachatelům odsouzeným z vraždy. 
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 V orig. retribution and deterrence. 



97 

 

pohledem Nejvyššího soudce
255

 Anglie a Walesu. Jejich názory byly pouze poradního 

charakteru, ministr vnitra se od nich mohl odchýlit. 

V případech V. a T. soudce doporučil stanovení osmiletého tarifu, a to především 

s přihlédnutím na věk obou chlapců. Jak sám ve svém zdůvodnění uvedl, osm let je pro 

desetileté chlapce „velmi velmi dlouhá doba“. Nejvyšší soudce doporučil tarif 

desetiletý. Ministr vnitra však stanovil tarif patnáctiletý a to po té, co obdržel několik 

petic a tisíce dopisů od veřejnosti požadující zvýšení tarifu. Ministr vnitra svoje 

rozhodnutí zvýšit tarif na patnáct let odůvodnil tak, že vzal v úvahu doporučující názory 

soudce a Nejvyššího soudce, porovnal případ V. a T. s obdobnými případy a zvážil též 

zájem veřejnosti, který byl dokládán množstvím petic, a dopad délky tarifu na důvěru 

veřejnosti v systém trestního soudnictví. 

Stěžovatelé nicméně shledávali ve stanovení tarifu ministrem vnitra porušení svého 

práva na nezávislý a nestranný soud. VS ESLP jim dal jednohlasně za pravdu. Ve svém 

velmi stručném odůvodnění uvedl, že každý má právo na nezávislý a nestranný soud a 

že „nezávislý“ v tomto kontextu znamená nezávislý na stranách sporu a také na moci 

výkonné. To zjevně nebylo splněno, když byl tarif stanovován ministrem vnitra, který je 

jinak typickým představitelem výkonné moci. 

S rozhodnutím VS ESLP lze zajisté souhlasit, oddělení soudní a výkonné moci je 

jedním ze základních pilířů nezávislého soudnictví nejen dle judikatury ESLP, ale též 

dle obecné teorie. Lze předpokládat, že ani vysoká úroveň záruk by nemusela být 

dostatečná pro důvěru veřejnosti v nezávislost a nestrannost ministra vnitra při výkonu 

jeho „soudních“ funkcí. K problematice stanovování tarifu se vyjádřila i Sněmovna 
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Lordů, která se případem V. a T. zabývala.
256

 Ve svém zdůvodnění především 

zdůraznila, že praxe ministra vnitra, která spočívala ve stanovování tarifu i u mladých 

pachatelů, naprosto ignorovala jejich psychický vývoj a pokrok, což jsou skutečnosti, 

které by jinak mohly mít zásadní vliv na možnost dřívějšího ukončení jejich detence. 

Sněmovna Lordů nadále shledala, že stanovením tarifu ministr vnitra vykonával 

pravomoc, která je rovnocenná pravomoci soudce při stanovování trestu. Proto by i 

ministr vnitra měl být imunní k vlivu veřejného mínění a neměl by se nechat tímto 

nepřiměřeným tlakem ovlivnit. Na možný problém s naplňováním principu dělby moci 

ve své řeči lehce upozornil Lord Steyn.
257

  

3.3.3 Kyprianou proti Kypru258 

Stěžovatel, advokát Kyprianou, obhajoval v roce 2001 před kyperským soudem osobu 

obžalovanou z vraždy. Během křížového výslechu, který vedl s hlavním svědkem 

obžaloby, byl soudem přerušen s odůvodněním, že ve svém výslechu příliš zasahuje do 

detailů. Stěžovatel se cítil dotčen, že byl soudem přerušen. Jako hlavní důvod uvedl, že 

byla zničena jedinečná atmosféra křížového výslechu a že soud přerušením dal najevo, 

že stěžovatel nevykonává funkci obhájce dobře. Požádal proto soud o odvolání 

z případu, jeho žádosti však nebylo vyhověno. Stěžovatel reagoval obviněním soudců 

z toho, že během vedení výslechu spolu hovořili a posílali si tzv. ravasakia
259

, čímž mu 

znemožňovali plně se soustředit na výslech. Soud v reakci na stěžovatelova slova 

shledal, že taková mluva a doprovodné chování stěžovatele naplňuje podle kyperského 
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 Rozhodnutí Sněmovny Lordů ve věci R. proti Ministrovi vnitra, ex parte V., a ve věci R. proti 

Ministrovi vnitra, ex parte T., ze dne 12. června 1997. 
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 Ibid. 
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 Kyprianou proti Kypru, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15. prosince 2005, stížnost č. 

73797/01. 
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práva skutkovou podstatu trestného činu urážky soudu, a poté, co byla stěžovatelovi 

dána možnost vyjádřit se k obvinění, byl daným soudem odsouzen k pěti dnům vězení. 

Stěžovatel podal stížnost k ESLP pro porušení čl. 6 a čl. 10. Jeho stížnost byla zaměřena 

především na porušení práva na nestranný soud. Jedním z hlavních důvodů, které ve své 

stížnosti uvedl, byla podle jeho slov skutečnost, že soudci, na které směřovala jeho 

„urážka“, rozhodovali zároveň o jeho vině a trestu. 

ESLP stížnosti vyhověl a jednomyslně shledal porušení nestrannosti soudu. V poměrně 

stručném odůvodnění zhodnotil případ z pohledu jak objektivního, tak subjektivního 

testu nestrannosti - v obou dvou testech případ neobstál. Jako hlavní argument porušení 

objektivní nestrannosti ESLP uvedl, že v uvedeném případu dotčení soudci sehráli 

zároveň roli oběti, žalobce a soudce, což vedlo k porušení principu nemo iudex in sua 

causa. Rozhodnutí soudu tak mohlo vzbuzovat oprávněné pochybnosti o nestrannosti 

soudu. 

Porušení subjektivní nestrannosti ESLP shledal v několika aspektech chování dotčených 

soudců. Jednalo se především o způsob mluvy, kterou soudci zdůvodňovali své 

rozhodnutí,
260

 o samotnou výši trestu
261

 a v neposlední řadě o vyjádření názoru na vinu 

stěžovatele ještě před samotným rozhodnutím soudu. Vzhledem k těmto dílčím 

aspektům chování soudců a vzhledem k rychlosti celého řízení lze proto usuzovat, že 

osobní postoj kyperských soudců vůči stěžovateli byl nepřípustně narušen. Je však 

nutné doplnit, že s tímto zdůvodněním nesouhlasili soudci Bratza a Pellonpää, podle 

nichž žádný z těchto faktorů, a to ani v jejich kombinaci, nebyl dostatečný pro 
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prolomení silné presumpce subjektivní nestrannosti profesionálního soudce, kterou 

ESLP jinak hojně aplikuje. 

Tento případ názorně ukazuje, jakým způsobem ESLP posuzuje případy možného 

porušení nestrannosti pomocí objektivního a subjektivního testu, kdy tyto testy vychází 

z již zmíněné maximy britského soudce Hewarta. Pojetí nestrannosti dle ESLP a 

přístupu k nestrannosti subjektivní a objektivní však nelze dle autora této práce 

považovat za příliš šťastné. Snahu ESLP o odlišení subjektivní a objektivní nestrannosti 

soudu lze pochopit, ať už z odlišného přístupu k presumpci nestrannosti, k obtížnostem 

dokazování nestrannosti ve své „čisté formě“ (tedy mentální postoj soudu, viz 

subjektivní nestrannost) či ke snaze zdůraznit důležitost důvěry v soudy (viz objektivní 

nestrannost). Avšak bez jasnější definice nestrannosti může toto pojetí nestrannosti 

působit na „obvyklého stěžovatele“ přespříliš komplikovaně, uměle a nejasně. To 

mimochodem potvrzuje i soudce Zupančič ve svém souhlasném stanovisku k tomuto 

případu: „Odlišné formulace týkající se objektivní a subjektivní nestrannosti nemají 

podle mého názoru příliš velkou vypovídací hodnotu. Jinak řečeno, pokud se někdo 

zeptá: „Co je vlastně nestrannost?“, nemyslím si, že by daná osoba získala z naší 

judikatury jasnou odpověď. Bylo by proto užitečné dát jasnou definici, která by 

poskytovala bližší nápomoc.“
262

 Ostatně, jak přiznává sám ESLP, hranice mezi 

subjektivní a objektivní nestranností je nejasná a neostrá, tyto dva pojmy se často 

prolínají; stejně jako se tak děje v případě objektivní nestrannosti a nezávislosti. 

Vymezení nezávislosti a nestrannosti mírně vybočuje z přesnějších definicí, které 

poskytuje např. OSN a o kterých bylo pojednáno v první kapitole této práce. Navíc, jak 

dokazuje judikatura ESLP, porušení subjektivní nestrannosti bývá shledáváno spíše 
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v ojedinělých případech,
263

 a ESLP tak proto většinou přechází ke zkoumání 

nestrannosti z objektivního hlediska.  

Dalším tématem, které díky tomuto případu vyvstává, je otázka urážky soudu a její 

následné řešení, resp. trestání, a to především s ohledem na požadavek nestrannosti 

soudu. V zásadě lze souhlasit s pohledem ESLP, že se soudce v případě rozhodování o 

případné urážce, která směřuje proti jeho osobě, chtě nechtě dostává do určitých 

pochybností ohledně své nestrannosti v rozhodování. Na druhou stranu je nutné 

zdůraznit, že urážka soudu je významným procesním institutem a že takovéto excesy ze 

stran účastníků v průběhu soudního jednání narušují plynulé a rychlé vyřešení daného 

případu. Nelze považovat za žádoucí neustálé rušení v soudní síni a podrývání autority 

soudců, což by mohlo být stranami řízení naopak zneužíváno. Je proto nutné, aby 

soudní moc měla k dispozici určité přiměřené nástroje, kterými by si byla schopna zřídit 

okamžitě v soudní síni respekt. 

V zásadě existují dva hlavní přístupy k této otázce. První lze nalézt především v 

systému common law, ve kterém mohou soudci, proti kterým urážka směřuje, řešit 

urážlivé chování ve zkráceném řízení, jako tomu je právě v případu Kypru. Druhým 

přístupem je pak bezprostřední reakce soudce ve formě pořádkové pokuty,
264

 jak tomu 

je například i v českém právním řádu
265

. V obou dvou případech lze shledávat sporné 

body ohledně nestrannosti soudce, na které ESLP poukázal ve svém rozhodnutí 

v případu Kyprianou. Zásadní otázkou však je, kde se nachází přesná hranice. Jinými 
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 Viz také výše zmiňované odlišné stanovisko soudců Bratzy a Pellonpää. 
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 Je však mnohdy množné, že takovéto urážlivé jednání může naplňovat znaky skutkové podstaty 

trestného činu, jako je to například v českém právním řádu ustanoveno v §336 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník; v takovém případě je však zahájeno nové trestní řízení. 
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 §66 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád – bez zajímavosti však s ohledem k případu Kyprianou v Kypr 

nezůstává to, že v případě, že se urážlivého jednání dopustí obhájce, předá se ke kárnému řízení a soudce 

o jeho jednání nerozhoduje (viz odst. 3 ust. 66 trestního řádu). Dále též viz §53 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád. 
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slovy, jakým způsobem vyvážit právo společnosti a účastníků řízení na rychlé a 

efektivní řešení soudních sporů s právem na nestranného soudce. Odpověď na tuto 

otázku lze nalézt v závažnosti sankce, která je za urážlivé chování ukládána. Odnětí 

svobody, byť v řádu dnů, lze považovat za závažný zásah do osobní sféry člověka, 

naopak přiměřenou peněžitou pokutu lze pokládat za adekvátní. ESLP proto většinou 

nezařazuje pořádkové pokuty do trestní oblasti, a tedy na ně ani neaplikuje požadavky 

dané v čl. 6 EÚLP.
266

 Sám Bohuslav Repík, bývalý soudce ESLP, upozorňuje, že tím 

ESLP právě „hledá rovnováhu (juste équilibre) mezi zájmy individua a potřebami 

společnosti, v daném případě zájmem na tom, aby řízení probíhalo rychle a 

nerušeně“.
267

  

Posledním bodem, který v případu Kyprianou stojí za pozornost, je to, že ESLP 

nepřezkoumával (a ve svém zdůvodnění na to i mj. upozornil) kyperskou právní úpravu 

urážky soudu v jejím celkovém pojetí, nýbrž se soustředil pouze na daný konkrétní 

případ.
268

 Je však téměř jisté, že v případě, kdy by došlo k obdobnému případu, by 

kyperská úprava s největší pravděpodobností nemohla v objektivním testu nestrannosti 

obstát; i tehdy by soudci vystupovali v mnoha rolích a byla by porušena výše 

zmiňovaná zásada nemo iudex in sua causa; i tehdy by případnému provinilci hrozil 

trest odnětí svobody. ESLP vyvíjí snahu nezasahovat do právních systémů konkrétních 

zemí, pokud to není nutné. Zdali je tento trend ESLP správný, zůstává otázkou. Lze 

nicméně pochopit snahu ESLP vyvažovat nežádoucí direktivní zásahy do právních řádů 

smluvních států a nechat na jednotlivých smluvních státech případné úpravy ve svých 
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 Např. Ravnsborg proti Švédsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 23. 5. 1994, stížnost č. 14220/88, §33 a 
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vnitrostátních řádech na základě snahy států vyhnout se případným dalším stížnostem 

k ESLP. Tak mimo jiné učinila i Kyperská republika, která na základě judikatury ESLP 

přijala nový zákon, který nabyl účinnosti 25. 2. 2015. Ten posiluje postavení stěžovatele 

a dovoluje mu zažádat o znovuotevření konkrétního řízení a o zrušení rozhodnutí 

soudu.
269

 

3.3.4 Micallef proti Maltě270 

V roce 1985 podal pan F. proti stěžovatelově sestře, paní Micallef (dále též jako „paní 

M.“), návrh na příkaz k zdržení se věšení prádla přes dvorek, u kterého měli oba dva 

byty. Na základě tohoto návrhu následovalo řízení před smírčím soudcem. Po jednom 

slyšení, kdy paní M. a její právní zástupce již opustili soudní síň, smírčí soudce změnil 

již stanovené datum následujícího slyšení, aniž by o tom byli paní M. či její zástupce 

informováni. Na základě této skutečnosti se na příští slyšení nedostavili, následkem 

čehož bylo vyhověno návrhu panu F. a příkaz k zdržení se věšení prádla byl na paní M. 

uvalen. 

Na základě podnětu paní M. následovalo řízení před civilním soudem první instance. 

Ten jí dal za pravdu a na základě skutečnosti, že paní M. nebylo umožněno její právo 

být slyšena před soudem, příkaz zrušil. S tím však pan F. nebyl spokojen a odvolal se 

k odvolacímu soudu, který dal naopak za pravdu jemu a rozhodnutí soudu prvního 

stupně zvrátil. Paní M. nicméně v rozhodnutí odvolacího soudu shledávala porušení 

svého práva na nestranný soud. Předsedou senátu byl totiž bratr právního zástupce  pana 
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 Zpráva Rady Evropy z 3. března 2015 ve věci Kyprianou proti Kypru (stížnost č. 73797/01, finální 
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F., který ho zastupoval v řízení první instance, a zároveň i strýc právního zástupce, 

který pana F. zastupoval v případě řízení odvolacího. 

Případ, jehož základem byla nelibost souseda k věšení prádla přes dvorek, se po 21 

letech dostal až před ESLP. Stížnost podal bratr paní M. z důvodu jejího úmrtí v roce 

2002. Stěžovatel ve své stížnosti mj. uvedl, že jeho sestře bylo odepřeno právo na 

nestranný soud dle čl. 6 EÚLP.  

VS ESLP na úvod svého rozhodnutí zdůraznil, že při posuzování nestrannosti soudu 

(především s důrazem na odůvodněnost pochyb stěžovatele) je nutné vzít v potaz i 

otázku úpravy vnitřní organizace soudů. Právě národní úprava možnosti vyloučení 

soudců z případu na základě jejich podjatosti je jeden z relevantních faktorů. Dle ESLP 

taková pravidla „manifestují zájem legislativy odstranit všechny odůvodněné pochyby, 

co se nestrannosti příslušného soudce a soudu týče, a snahu zajistit nestrannost 

vyloučením příčin, které tyto obavy způsobují“.
271

 Na základě těchto úvah VS ESLP 

došel k závěru, že tehdejší maltské právo týkající se možnosti namítnutí podjatosti 

soudce bylo nedostatečné, a to ve dvou základních bodech. Za prvé neexistovala žádná 

povinnost soudce vyloučit se z případu, u kterého by mohla být zpochybněna jeho 

nestrannost. Za druhé podání námitky na podjatost soudce z důvodu příbuzenského 

vztahu ke stranám sporu či jejich právním zástupcům bylo omezeno jen na soudcovu 

choť, děti či předky. 

Na základě výše uvedeného a především na základě skutečnosti, že jeden ze tří soudců 

měl „blízké příbuzenské vztahy“ k právním zástupcům druhé strany sporu, VS ESLP 

shledal, že byly naplněny odůvodněné obavy paní M., že její soud nebyl nestranný. VS 
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ESLP proto nadále nezkoumal subjektivní test nestrannosti a rovnou došel k závěru, že 

čl. 6 EÚLP byl porušen. VS ESLP na závěr uvedl, že nelze přehlédnout skutečnost, že 

Malta je malou zemí a že celé rodiny praktikují právní praxi, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu příbuzenského vztahu v rámci jednotlivých soudních řízení. 

Toho si mimochodem byla vědoma i Malta, která před vynesením rozhodnutí VS ESLP 

změnila tehdejší zákon a možnost námitky podjatosti rozšířila, ovšem pouze o 

příbuzenský vztah sourozenců. 

VS ESLP ve svém rozhodnutí ovšem dále „blízké příbuzenské vztahy“ nespecifikoval. 

Je však nutné podotknout, že vzhledem ke značně individuálnímu charakteru této 

otázky tak učinil pochopitelně. Jak sám mj. v rozsudku uvádí, že musí být rozhodováno 

vždy v každém konkrétním případě o tom, zda dotčený vztah je takové povahy a stupně, 

aby indikoval odůvodněné obavy ohledně nedostatku nestrannosti soudu.
272

 

3.3.5 Marguš proti Chorvatsku273 

Stěžovatel, bývalý člen chorvatské armády, byl roku 1991 obviněn z vraždy několika 

civilistů a z těžkého ublížení na zdraví. Roku 1997 však bylo soudní řízení, které bylo 

proti němu vedeno, zastaveno na základě všeobecného amnestijního zákona z roku 

1996. Ten byl aplikovatelný na všechny trestné činy, které byly spáchané v souvislosti 

s válkou v Chorvatsku mezi 17. srpnem 1990 a 23. srpnem 1996; vyloučeny však byly 

válečné zločiny a činy, které byly považovány za nejzávažnější porušení humanitárního 

práva. Rozhodnutí o zastavení řízení bylo vydáno obvodním soudem v Osijeku, a to 

tříčlenným senátem, kterému předsedal soudce M.K. Své rozhodnutí soud zdůvodnil 
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tak, že stěžovatel spáchal uvedené trestné činy jako člen chorvatské armády v 

rámci nesmírně obtížného období, kterým si Chorvatsko v období války v Jugoslávii 

procházelo. Soud též zdůraznil stěžovatelovu nesmírnou odvahu, kterou v rámci bojů 

prokazoval.   O deset let později, v září 2007, však Nejvyšší soud shledal, že obvodní 

soud v Osijeku svým rozhodnutím všeobecný amnestijní zákon porušil. Ve svém 

odůvodnění zdůraznil, že stěžovatel sice spáchal uvedené vraždy ve vymezeném období 

probíhající války v Chorvatsku, nicméně ne v rámci výkonu své vojenské služby. 

Nejvyšší soud uvedl, že ustanovení amnestijního zákona musí být vzhledem 

k okolnostem vykládány velmi citlivým způsobem, a to tak, aby jejich aplikace nebyla 

v přímém rozporu s jejich účelem. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud neshledal, že by 

chladnokrevné zabití civilistů mohlo být považováno za činy, které mají přímou 

spojitost s „agresí, ozbrojenou rebelií či ozbrojeným konfliktem“, jak požadoval 

amnestijní zákon. 

Mezitím, v roce 2006, byl stěžovatel znovu obviněn, a to z válečných zločinů proti 

civilnímu obyvatelstvu, jejichž součástí byly i činy, které byly předmětem obžaloby 

z roku 1991. Stěžovatel byl shledán vinným a byl odsouzen k 14 letům odnětí svobody. 

O případu však rozhodoval senát, jehož členem byl již výše zmíněný soudce M.K., 

který dříve rozhodoval o aplikaci amnestijního zákona na případ stěžovatele.  

Stěžovatel se proto obrátil k ESLP, kde ve své stížnosti vedle porušení svého práva 

nebýt dvakrát souzen ve stejné věci uváděl i porušení svého práva na nezávislý a 

nestranný soud, a to právě z důvodu přítomnosti soudce M.K. v senátu soudu. 

VS ESLP však porušení jeho práva na nezávislý a nestranný soud neshledal, a to 

jednohlasně. Ve svém zdůvodnění zdůraznil, že na základě ustálené judikatury ESLP 
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není pro shledání porušení práva na nezávislý a nestranný soud dostačující pouhý fakt, 

že konkrétní soudce již dříve učinil rozhodnutí v rámci stejného případu. Soudce M.K. 

navíc v dřívějším řízení rozhodoval pouze o aplikovatelnosti amnestijního zákona na 

případ stěžovatele. Nijak se nezabýval fakty či vinou stěžovatele z činů, ze kterých byl 

v roce 1991 obžalován.  VS ESLP tak navázal na svou předešlou judikaturu, kdy 

podstatným hlediskem pro posouzení porušení nezávislosti a nestrannosti soudce 

rozhodujícím v daném případu vícekrát je skutečnost, zda si mohl soudce během svého 

dřívějšího rozhodnutí učinit názor na vinu stěžovatele. Příkladem takovýchto judikátů 

může být například Hautschildt proti Dánsku, který byl zmíněn v druhé kapitole této 

práce.  

3.3.6 Lindon, Otchakovsky-Laurens a July proti Francii274 

Stěžovatel Lindon byl autorem románu s názvem „Jean-Marie Le Pen před soudem“,
275

 

jenž byl roku 1998 vydán společností P.O.L., které byl stěžovatel Otchakovsky-Laurens 

ředitelem. Román, ačkoli byl fikcí, byl založen na skutečných událostech, především na 

vraždách spáchanými skinheady roku 1995 během pochodu Národní fronty, za které 

byli roku 1998 útočníci odsouzeni. Představitelé Národní fronty, včetně Jean-Marie Le 

Pena, po rozsudku pronesli, že proces byl pouze provokací, jejímž cílem bylo poškodit 

Národní frontu. Kniha byla zaměřena proti Le Penovi, autor v ní mj. vznášel otázky o 

odpovědnosti Jean-Marie Le Pena za uvedené vraždy, kdy rasistické nálady pachatelů 

mohly být podpořeny jeho zdatnou rétorikou.  
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Krátce po vydání knihy však Národní fronta spolu s Le Penem podali na Lindona a 

Otchakovsky-Laurense žalobu z důvodu veřejné pomluvy soukromé osoby, kterou 

shledávali v konkrétních pasážích knihy.
276

 Soud dal Národní frontě a Le Penovi za 

pravdu (ohledně čtyř pasáží knihy) a odsoudil Lindona a Otchakovsky-Laurense 

k zaplacení peněžité pokuty. 

Krátce po vynesení rozsudku, 16. listopadu 1999, vyšel v deníku Libération článek na 

podporu Lindona a Otchakovsky-Laurense. Měl formu petice, ve které 97 současných 

autorů uvedlo, že uvedené pasáže z knihy Lindona nemohou být považovány za 

pomlouvačné. V rámci petice byly otištěny i předmětné úryvky z knihy. 

Na základě tohoto článku však Národní fronta a Le Pen podaly žalobu i na ředitele 

deníku Libération, stěžovatele Julyho, a soud jej následně 7. září 2000 shledal vinného 

z pomluvy, kterou shledával právě v otištění pasáží, u nichž již soud dříve shledal prvky 

protiprávního činu pomluvy.  

Krátce na to, 13. září 2000, rozhodl odvolací soud o odvolání Lindona a Otchakovsky-

Laurense. Potvrdil rozhodnutí soudu první instance co do tří předmětných pasáží z 

celkových čtyř, ve kterých prvoinstanční soud shledal naplnění skutkové podstaty 

pomluvy.  

Následující rok, 21. března 2001, rozhodl odvolací soud i o odvolání Julyho. Nicméně i 

zde odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Ve svém odůvodnění 

odkázal na rozhodnutí odvolacího soudu v případu Lindon a Otchakovsky-Laurens. 

Dále ve svém odůvodnění uvedl, že v petici otištěné v Libération byli uvedeny všechny 
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pasáže, které byly odvolacím soudem shledány jako hanlivé, a to bez toho, aby byla 

jakkoli zpochybňována jejich pravdivost. 

Stěžovatelé Lindon, Otchakovsky-Laurens a July se proto obrátili k ESLP, kde ve své 

stížnosti namítali mj. porušení svého práva na svobodu slova. Stěžovatel July navíc ve 

své stížnosti uváděl porušení svého práva na nezávislý a nestranný soud. To 

odůvodňoval především tím, že dva ze tří soudců senátu, který rozhodoval o jeho 

odvolání, byli členy senátu i v případě odvolacího řízení stěžovatelů Lindona a 

Otchakovsky-Laurense. O co víc, svůj nedostatek nestrannosti údajně prokázali i 

odkazem na svůj předešlý rozsudek v dané věci.  

VS ESLP však porušení článku 6 EÚLP neshledal, a to jednohlasně. Ve svém 

odůvodnění uvedl, že takové složení senátu sice může vzbuzovat pochyby v mysli 

stěžovatele, nicméně tyto pochyby nemohly být objektivně ospravedlnitelné. VS ESLP 

uvedl, že ačkoli byl případ stěžovatele Julyho propojený s případem Lindona a 

Otchakovsky-Laurense, nejednalo se o případy stejné. Nejen že osoba obžalovaného 

byla odlišná, ale též byly rozdílné skutkové okolnosti případu. Navíc VS ESLP 

zdůraznil, že odkaz senátu na své předešlé rozhodnutí v případu Lindon a Otchakovsky-

Laurens nelze považovat za prokázání nedostatku nestrannosti soudu, ba naopak. VS 

ESLP zdůraznil, že rozsudek z 13. září 2000 se stal pravomocným a jednalo se tudíž o 

res iudicata. Odvolací soud byl proto tímto rozhodnutí vázán, stejně jako by byl vázán 

jakýkoli jiný soudce. 
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3.3.7 Morice proti Francii277 

Stěžovatel Morice byl advokátem, který zastupoval vdovu po francouzském soudci 

Borrelovi, jehož ohořelé tělo bylo v roce 1995 nalezeno v Džibutsku. Případ byl 

džibutskou policií vyšetřen jako sebevražda. To bylo následně potvrzeno i 

francouzskými autoritami, které provedly pitvu těla, při níž neshledaly nic podezřelého. 

S výsledkem vyšetřování však nesouhlasila vdova po soudci Borrelovi a svým jménem 

podala návrh na prošetření celé věci u francouzských soudů. Svým právním zástupcem 

ustanovila stěžovatele Morice.  

Soudní vyšetřování bylo v roce 1997 přiděleno vyšetřovací soudkyni M. a 

vyšetřovacímu soudci L. Ti však v roce 2000 zamítli návrh stěžovatele na rekonstrukci 

případu za přítomnosti vedlejších účastníků řízení s odůvodněním, že místo nálezu těla 

bylo vyšetřovacími soudci navštíveno již dvakrát, a to naposledy pár dní před 

projednáváním návrhu a za přítomnosti forenzního experta, o čemž byl vyhotoven 

videozáznam. Na základě této skutečnosti proto soudci neviděli důvod, proč by 

přítomnost vedlejších účastníků řízení na rekonstrukci měla jakýkoli vliv na „nalezení 

pravdy“ v probíhajícím řízení. Stěžovatel se proti rozhodnutí odvolal. Apelační soud mu 

dal za pravdu, soudcům M. a L. případ odňal a novým soudcem ustanovil soudce P.  

Soudce P. krátce po přidělení případu došel k zjištění, že videozáznam, o kterém se 

soudci M. a L. zmiňovali, ve spisu chybí. Obrátil se proto na soudkyni M. s dotazem, 

kde se předmětná nahrávka nachází. Soudkyně M. na to ihned soudci P. předala 

nezapečetěnou obálku, ve které se nacházela nahrávka spolu s průvodním dopisem 

džibutského státního zástupce, který byl adresovaný soudkyni M. a který byl psán 
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familiérním jazykem a naznačoval přátelský vztah mezi soudkyní M. a džibutským 

státním zástupcem. 

Na základě zjištění soudce P. zaslal stěžovatel Morice 6. října 2000 dopis 

francouzskému ministrovi spravedlnosti, ve kterém vyjádřil svůj názor, že jednání 

soudkyně M. postrádalo jakékoli znaky její nestrannosti, a navrhl ministrovi 

spravedlnosti zahájit se soudkyní M. disciplinární řízení. Mimoto byly následujícího 

dne otištěny v novinách Le Monde výňatky z tohoto dopisu spolu s komentářem 

stěžovatele. Článek uváděl, že právníci paní Borrelové velmi horlivě kritizují soudkyni 

M. za jednání, které postrádá prvky spravedlnosti a nestrannosti, a naznačují spiknutí 

mezi ní a džibutským státním zástupcem. Připojeno bylo též celé znění ručně psaného 

dopisu džibutského státního zástupce soudkyni M. Článek nadále připomínal, že 

soudkyně M. již čelí probíhajícímu disciplinárnímu řízení ohledně jiného případu (věc 

„Scientology“), ve kterém byla stěžovatelem, jenž v dané věci vystupoval též jako 

právní zástupce jedné ze stran, kritizována za ledabylost, která vedla ke ztrátě části 

spisu. 

Soudci M. a L. podali na základě tohoto článku trestní oznámení na zástupce novin Le 

Monde a na stěžovatele, které obviňovali z veřejné pomluvy úřední osoby. 

V následujícím trestním řízení byl stěžovatel shledán vinným a byl odsouzen k peněžité 

pokutě. Kasační soud zamítl jeho dovolání s odůvodněním, že svým jednáním překročil 

hranici přípustného kritizování soudce. 

Stěžovatel se proto obrátil na ESLP. Svou stížnost zakládal na porušení dvou článku 

EÚLP. Prvním z nich bylo porušení jeho práva na nezávislý a nestranný soud, a to kvůli 

složení Kasačního soudu, které bude blíže rozebráno níže. Druhým pak bylo porušení 
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jeho práva na svobodu slova, v rámci něhož se ESLP postavil před otázku, do jaké míry 

mohou být soudci kritizováni. Ačkoli druhá otázka úzce souvisí se zárukami 

poskytovanými nezávislému a nestrannému soudnictví, budou následující řádky 

vzhledem k zaměření této práce věnovány pouze posouzení nezávislosti a nestrannosti 

Kasačního soudu. Nicméně je třeba podotknout, že střet svobody slova právních 

zástupců a médií se zárukami poskytovanými soudnictví lze považovat za zajímavý 

námět pro budoucí bližší zkoumání.  

Stěžovatel shledával porušení svého práva na nezávislý a nestranný soud v přítomnosti 

soudce J.M. v panelu Kasačního soudu, který posuzoval jeho dovolání. Soudce J.M. se 

o devět let dříve účastnil valné hromady soudců pařížského „tribunal de grande 

instance“, v jehož rámci byla diskutována otázka výše zmíněného disciplinárního řízení 

vedeného proti soudkyni M., které se týkalo její domnělé ledabylosti v případu 

„Scientology“. Jedním z důvodů zájmu soudců ohledně tohoto řízení byla skutečnost, že 

zahájení disciplinárního řízení bylo v tisku uveřejněno dříve, než bylo oficiálně 

oznámeno soudkyni M. V rámci tohoto shromáždění soudců soudce J.M. vyjádřil 

podporu soudkyni M. slovy: „Není nám zakázáno, jako řadovým soudcům, říci, že 

stojíme za soudkyní M. Není nám zakázáno říci, že soudkyně M. má naší podporu a 

důvěru.“
278

 Shromáždění soudců poté jednohlasně vydalo nótu, v rámci které vyjádřili 

své překvapení, že se o disciplinárním řízení dozvěděli z tisku, aniž by o něm byli 

soudkyně M. či její nadřízení informováni. 

VS ESLP nicméně v přítomnosti soudce J.M. v panelu Kasačního soudu jednohlasně 

shledal porušení čl. 6. Své rozhodnutí založil na objektivním testu nestrannosti, a to 
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vzhledem k tomu, že i sám stěžovatel uváděl, že soudce J.M. proti němu nečinil nic, co 

by naznačovalo jeho osobní předpojatost. Důvody VS ESLP lze shrnout následovně. 

Za prvé, jazyk, který soudce J.M. použil při vyjádření podpory soudkyni M., mohl 

vzbuzovat v mysli stěžovatele pochyby ohledně jeho nestrannosti. 

Za druhé, stěžovatel Morice a soudkyně M. vystupovali ve vysoce sledovaných 

případech: ve věci Borrel a ve věci „Scientology“; v obou stěžovatel jako právní 

zástupce a soudkyně M. jako vyšetřovací soudce. V době, kdy soudce J.M. vyjádřil 

podporu soudkyni M. již média informovala o případu Borrel. 

Za třetí bylo zjevné, že vztah soudkyně M. a stěžovatele přerostl z profesního konfliktu 

do osobní animosity. 

Za čtvrté, stěžovatel nebyl informován, že v panelu Kasačního soudu bude zasedat 

soudce J.M., a tudíž neměl možnost zpochybnit jeho přítomnost. 

VS ESLP tak nesouhlasil s názorem francouzské vlády, že základ pro nalezení porušení 

nestrannosti soudce J.M. není dostatečný. Velký senát neshledal podstatným, že na 

hodnocení situace může mít vliv skutečnost, že Kasační soud byl v dovolání limitován 

pouze na posouzení otázky z hlediska práva, nikoli faktického stavu věci. Na situaci 

nezměnil nic ani fakt, že soudce J.M. byl pouze jedním z deseti soudců panelu. VS 

ESLP dospěl k názoru, že vzhledem k tomu, že jednání panelu Kasačního soudu bylo 

neveřejné, nebylo jasné, do jaké míry soudce J.M. mohl ovlivnit soudce ostatní. Velký 

senát ani nevzal v úvahu to, že od vyjádření podpory J.M. soudkyni M. uběhlo 9 let. 

Lze zajisté souhlasit s názorem VS ESLP, že stěžovatel měl být dopředu informován o 

složení panelu Kasačního soudu a to tak, aby měl možnost uplatnit veškerá svá práva, 
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která mu francouzské právo nabízelo. Autor této práce nicméně obecně shledává v 

argumentaci VS ESLP určité problematické okruhy. 

Prvním z nich je zodpovězení otázky, zda vztah mezi soudcem J.M. a soudkyní M. 

dosáhl takové povahy a stupně, aby mohl indikovat odůvodněné obavy ohledně 

nedostatku nestrannosti soudu.
279

 Dle názoru autora této práce nikoli, a to 

z následujících důvodů. Za prvé, jak podotýká i soudce ESLP Nicolaou ve svém 

separátním stanovisku, nic nenaznačuje tomu, že by soudce J.M. a soudkyně M. měli 

mezi sebou bližší vztahy, než jen pouhé vyjádření podpory ze strany soudce J.M. před 

devíti lety. Za druhé, samotnou podporu lze na základě použitého jazyka považovat 

spíše za kolegiálního, než osobního charakteru (soudce Nicolaou poukazuje například 

na použití plurálu místo singuláru). Navíc byla tato slova pronesena v rámci schůze 

soudců, na které soudci jednohlasně vyjádřili soudkyni M. kolektivní podporu, která se 

nesla v „kavalírském“ duchu.
280

 Za třetí je nutno poukázat, že pronesená podpora se ani 

netýkala stejného soudního řízení. Nejen že případ Scientologie a případ Borrel byly 

odděleny, ale navíc byla slova J.M. směřována na podporu soudkyně M. na základě 

okolností, za kterých probíhalo disciplinární řízení proti její osobě. Soudce Nicolaou a 

soudce Küris ve svých separátních stanoviscích uvádí, že slova soudce J.M. nelze 

považovat za vyjádření názoru k osobnosti soudkyně M. či k meritu disciplinárního 

řízení, což by případně mohlo mít na posouzení nestrannosti soudce J.M. větší vliv. 

Nelze ani přehlédnout dlouhý časový úsek, který uplynul mezi předmětnou podporou a 

řízením před Kasačním soudem. 
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Druhým okruhem, který autor této práce shledává problematickým, je, že VS ESLP 

vůbec nevzal při posuzování výše uvedených skutkových okolností v úvahu profesní 

integritu soudců. ESLP jinak obecně zastává názor, že určitá profesionalita soudců se i 

ve vztahu k jejich nezávislosti a nestrannosti předpokládá. To mj. uvádějí i Van Dijk a 

Van Hoof: „Štrasburské právo předpokládá (…), že profesionální soudci si budou 

obecně velmi dobře vědomi takovýchto vnějších vlivů a snadno nepřipustí, aby byli 

tímto ovlivnění“.
281

 Na absenci úvah VS ESLP ohledně integrity soudců upozorňují i 

výše zmínění soudci Nicolaou a Küris. Soudce Küris poukazuje, že se VS ESLP při 

svém hodnocení pohyboval spíše v rovině pouhých spekulací. Jinými slovy: přítomnost 

soudce J.M. v panelu Kasačního soudu možná mohla mít vliv na ostatní soudce panelu a 

tento případný vliv možná mohl ovlivnit celkové rozhodnutí soudu. Lze navíc 

připomenout, že ke stejnému výsledku jako Kasační soud došel i soud první a druhé 

instance, na jejichž rozhodnutí se soudce J.M. nepodílel. Dle soudce Kürise takovýto 

přístup VS ESLP vrhl obecně na soudce „neospravedlnitelný stín pochybností“. 

Připomíná, že při aplikaci tohoto přístupu VS ESLP by bylo možno pochybovat stejným 

způsobem i o národních soudcích ESLP, kteří se účastní rozhodování o stížnostech 

směřovaných proti „jejich“ státu. 

VS ESLP svým rozhodnutím ve věci Morice zastává spíše absolutistický pohled, 

v rámci kterého je předpokládáno, že i ten „nejslabší náznak pochybnosti“
282

 ohledně 
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nezávislosti a nestrannosti soudce musí být vyloučen.
283

 Dle názoru autora této práce lze 

říci, že zastávání takového přístupu VS ESLP může mít podstatný negativní vliv na 

pohled veřejnosti na důvěryhodnost soudců, čímž může být docíleno efektu přímo 

opačného, než ESLP pravděpodobně původně zamýšlel. Jak uvádí soudce Nicolaou: „V 

rámci určitých mezí, čím větší je [veřejná] důvěra, tím méně by jeden došel k názoru, že 

určité okolnosti mohou vzbuzovat pochybnosti. (…) Koncept objektivní nestrannosti se 

nemůže, dle mého názoru, skládat z pouhé abstrakce odvozené výhradně z morálního 

principu bez toho, aby se vzala v úvahu společenská realita, která stanovuje praktické 

standardy.“
284

 

O co víc, VS ESLP by tímto rozhodnutím mohl dát do rukou advokátů mocnou zbraň. 

Právní zástupci by ji mohli kdykoli použít proti osobě soudce. Lze si představit situaci, 

kdy by advokát mohl prohnaně stavět pochyby o nestrannosti soudce na zcela 

iracionálním podkladu a tím se pokusit přiklonit průběh soudního řízení na svou stranu. 

To by mělo vliv nejen na podkopávání důvěry v samotné soudnictví, ale též na 

efektivitu a hospodárnost řízení, což je považováno za jeden z principů spravedlivého 

procesu.  
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3.4 Shrnutí kapitoly 

V této závěrečné kapitole byly shrnuty a detailněji zkoumány nejdůležitější rozhodnutí 

Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva týkající se otázky nezávislosti a 

nestrannosti soudnictví. Tato kapitola byla zaměřena na některé dílčí otázky této jinak 

rozsáhlé problematiky. Jednalo se především o bližší pohled ESLP na vojenské 

soudnictví ve Velké Británii či otázku přítomnosti vojenského soudce v senátu civilního 

soudu soudícího civilisty jako v případě tureckých národních bezpečnostních soudů. 

Pozornost byla ale též věnována i přístupu VS ESLP ke zkoumání institucionální 

nezávislosti jako v případě Kleyn a ostatní proti Nizozemí. Zmíněna byla i kompatibilita 

určování tarifu ministrem vnitra s čl. 6 EÚLP, která se řešila v rámci případů V. proti 

Spojenému království a T. proti Spojenému království. Popsán byl i pohled Velkého 

senátu ESLP na dílčí otázky nestrannosti soudu, kdy se jednalo především o 

zainteresovanost soudců při rozhodování o urážce, která směřovala proti nim samým, 

jako v případě Kyprianou, příbuzenské vztahy soudce a právního zástupce k jedné ze 

stran sporu jako v případě Micallef či předešlá angažovanost soudce v rámci případu, 

jak bylo zkoumáno ve věci Marguš či Lindon, Otchakovsky-Laurens a July. Shrnut byl i 

poměrně nedávný absolutistický přístup VS ESLP k nestrannosti soudu v případu 

Morice proti Francii.  

Ačkoli je nutné posuzovat tyto dílčí otázky s ohledem na jednotlivé konkrétní skutkové 

okolnosti, jak tak ESLP činí, lze z výše rozebrané judikatury VS ESLP vyvodit 

především tyto závěry: 

1) VS ESLP obecně shledává, že samotná přítomnost vojenského soudce v senátu 

soudu soudícího civilisty může vzbuzovat objektivně ospravedlnitelné obavy 

ohledně jeho nezávislosti a nestrannosti (Incal proti Turecku). Bližší a konkrétnější 
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důvody ovšem neuvádí. Výměnu vojenského soudce za soudce civilního v průběhu 

procesu neshledává dostatečným zhojením, a to i v případě, kdy byl soudce 

vyměněn ještě před ukončením dokazování. VS ESLP dodává, že naplnění 

požadavku nezávislého a nestranného soudu je nutné posuzovat ve všech stádiích 

procesu (Öcalan proti Turecku).  

2) Požadavek nezávislého a nestranného soudu je nutné dodržovat i v případě 

vojenských disciplinárních soudů (případy britského vojenského soudnictví). 

V článku 6 EÚLP není dle ESLP navíc uvedeno nic, co by bránilo vojenským 

disciplinárním soudům rozhodovat nejen o obviněních z disciplinárních přečinů, ale 

též o obviněních z trestných činů příslušníků ozbrojených sil (Morris proti 

Spojenému království). 

3) Nedostatek záruk v rámci jednoho pilíře nezávislosti soudu může být vyvážen 

zárukami jinými (Cooper proti Spojenému království). 

4) Pravomoc ministra vnitra při stanovování tarifu, tedy doby, po kterou vězeň musí 

vykonávat svůj trest, je rovnocenný výkonu soudní funkce. Z toho důvodu při jejím 

vykonávání dochází k porušení práva na nezávislý a nestranný soud (V. proti 

Spojenému království). 

5) Rozhodování soudce o urážce směřující proti jeho osobě může být považováno za 

porušení subjektivní i objektivní nestrannosti (Kyprianou proti Kypru). Jedním z 

rozhodujících měřítek, které vyvažuje potřebu rychlého a efektivního řízení a právo 

na nestranného soudce, může být povaha sankce, která je za takovýto čin ukládána. 

6) Nestrannost soudce, který má vztah ke stranám sporu či k předmětu řízení, musí být 

posuzována s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti, na základě kterých je nutné 

zodpovědět otázku, zda předmětný vztah dosáhl takové povahy a stupně, aby 

vzbuzoval odůvodněné obavy ohledně nestrannosti soudu. V rámci posuzování je 

též nutné vzít v úvahu úpravy podjatosti soudce v národním právním řádu (Micallef 

proti Maltě).  

Od tohoto přístupu se však VS ESLP nedávno odklonil, kdy začal k hodnocení 

nestrannosti zastávat spíše absolutistický přístup (Morice proti Francii). 



119 

 

7) Podstatným bodem v posouzení otázky nestrannosti soudce, který se v daném 

případu již dříve angažoval, je, zdali si mohl soudce již dříve vytvořit názor na vinu 

obviněného (Marguš proti Chorvatsku). Musí se však jednat o angažovanost 

v rámci stejné věci (Lindon, Otchakovsky-Laurens a July proti Francii). Určité 

vodítko pro definování „stejné věci“ či „stejného případu“ lze nalézt ve stanovisku 

soudce Resse k případu Kleyn a ostatní proti Nizozemí. Za „stejnou věc“ je dle něj 

možné považovat případ, kdy předmět řízení je stejný, tedy „pokud fakta případu 

jsou víceméně stejná a pokud právní otázky řešené v daných řízeních na základě 

těchto faktů jsou identické“. 

Rozbor výše zmíněných judikátů však naznačil i určité problematické otázky, které 

budou shrnuty v závěru této práce. 
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Závěr 

Efektivní vykonávání nezávislého a nestranného soudnictví prohlubuje podstatné prvky 

demokratického státu, mezi něž patří především víra ve spravedlnost, efektivní ochrana 

lidských práv či vláda práva. To jsou principy akcentované nejen v mezinárodních 

dokumentech závazné i nezávazné povahy, ale též v dokumentech Rady Evropy. 

V rámci této práce bylo poukázáno na enormní význam, který nezávislé a nestranné 

soudnictví má v demokratické společnosti. 

Cílem této práce byla analýza vybraných judikátů Velkého senátu Evropského soudu 

pro lidská práva, týkajících se požadavku nezávislosti a nestranností soudu, se 

zasazením do širšího mezinárodněprávního kontextu. Rozebráno bylo celkem 22 

rozsudků Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva,
285

 které se přímo 

dotýkaly otázky nezávislosti a nestrannosti soudu. Případy rozebrané v této práci byly 

zpracovány na základě rozsudků uvedených v databázi HUDOC Evropského soudu pro 

lidská práva, a to ke dni 1. 3. 2017. Nezahrnuty byly pouze čtyři případy z důvodů, 

které byly uvedeny v úvodu třetí kapitoly této práce.
286

  

Jak bylo uvedeno v první kapitole této práce, požadavek nezávislého a nestranného 

soudnictví je rozeznáván podstatnou částí mezinárodního společenství a důraz na něj je 

akcentován ve značném množství mezinárodněprávních dokumentů. Na jejich základě, 

spolu s přihlédnutím k teoretickým pracím akademiků, lze nezávislost soudu 
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 Do tohoto počtu jsou i započítány rozsudky ohledně tureckých Národních bezpečnostních soudů, 

v rámci kterých Velký senát ESLP odkázal na řešení případu Incal proti Turecku. Jednalo se o rozsudky 

ve věci Sürek (no. 1), Sürek (no. 2), Sürek (no. 3), Sürek (no. 4), Sürek a Özdemir, Gerger a Karatas, 

které byly v rámci kapitoly 3.1 („Národní bezpečnostní soudy Turecka“) pouze krátce zmíněny.  
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 Konkrétně se jedná o případy Kypr proti Turecku, op. cit., Kingsley proti Spojenému království, op. 

cit., Maktouf a Damjanović proti Bosně a Hercegovině, op. cit. a Bédat proti Švýcarsku, op. cit. 
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zjednodušeně pojmout jako stav, kdy je soudce při svém rozhodování prost jakéhokoli 

vnějšího tlaku, kdy není vázán ničím jiným než zákonem. Nestrannost lze pak chápat 

jako stav, v rámci kteréhož není soudce ovlivňován svými vlastními předsudky, 

především ke stranám sporu či k předmětu řízení. Pro bližší pohled lze odkázat na 

shrnutí první kapitoly této práce. 

Rada Evropy přejímá základní standardy z mezinárodněprávních dokumentů, které blíže 

upravují jednotlivé záruky, jež je potřeba naplňovat pro efektivní zaručení nezávislého a 

nestranného soudnictví. Ty pak sama rozvijí a doplňuje tak, aby byly v co největší míře 

aplikovatelné na evropské právní a kulturní prostředí. Rada Evropy nicméně i přes 

značnou demokratizaci evropské společnosti připomíná, že proces zakotvování 

dostatečně nezávislého a nestranného soudnictví není v Evropě zcela dokončený. 

Upozorňuje především na nedostatečnou politickou vůli vykonávat skutečně a efektivně 

záruky, které jsou jinak v právních řádech evropských států ve velké míře zakotveny. 

Nejvýznamnějším dokumentem Rady Evropy, který právo na nezávislý a nestranný 

soud zakotvuje, je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 

V souvislosti s ní hraje v dodržování požadavku nezávislého a nestranného soudnictví 

v rámci členských států Rady Evropy významnou roli Evropský soud pro lidská práva, 

který ustanovení EÚLP vykládá, aplikuje na jednotlivé případy a vyjadřuje tak svůj 

pohled na jednotlivé konkrétní dílčí otázky nezávislosti a nestrannosti soudu. 

Lze říci, že ESLP ve svém obecném hodnocení nezávislosti a nestrannosti soudnictví 

vychází z požadavků, které jsou obecně přijímané mezinárodněprávním společenstvím. 

Jinak značně rozsáhlý okruh jednotlivých záruk nezávislého soudnictví nicméně dělí na 

čtyři základní pilíře: způsob jmenování členů soudního orgánu, délku jejich funkčního 
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období, záruky proti vnějším tlakům a vnější dojem nezávislosti. Požadavek 

nestrannosti je Evropským soudem pro lidská práva posuzován na základě 

subjektivního a objektivního testu, čímž naplňuje doktrínu britského soudce Hewarta, že 

spravedlnost musí být nejen konána, ale musí být i viděna, že je konána. V rámci 

subjektivního testu je kladena otázka, zda byl soudce v konkrétním případu zaujatý. 

Nicméně vzhledem k presumpci nestrannosti soudce, která se v tomto testu uplatňuje, a 

s tím spojené značně obtížné dokazatelnosti porušení subjektivní nestrannosti, je tento 

test málokdy úspěšný. Z tohoto důvodu ESLP posuzuje nestrannost soudu i 

z objektivního hlediska, tedy zda daný soud vzbuzuje legitimní a objektivně 

ospravedlnitelné pochybnosti o své nestrannosti. Toto pojetí nestrannosti nicméně 

splývá s požadavkem nezávislosti a z toho důvodu ESLP posuzuje požadavky 

nezávislosti a nestrannosti společně.  

Závěrečná část této práce byla věnována rozboru nejvýznamnějších judikátů Velkého 

senátu ESLP, které se týkaly přístupu ESLP k dílčím otázkám nezávislého a 

nestranného soudnictví. Hlavní závěry jsou uvedeny ve shrnutí k třetí kapitole této 

práce. Autor této práce se již v samotném rozboru některých judikátů zmínil o určitých 

problematických otázkách, které přístup VS ESLP vzbuzuje. Nejdůležitější z nich 

budou připomenuty na následujících řádcích. 

ESLP obecně nestanovuje bližší a jednoznačná kritéria pro hodnocení nezávislosti a 

nestrannosti soudu a jednotlivé případy hodnotí v souvislosti s konkrétními skutkovými 

okolnostmi případu. V rámci posuzování nezávislosti soudnictví lze tento přístup chápat 

z důvodu odlišností v právních tradicích jednotlivých smluvních států. Z hlediska 

hodnocení nestrannosti je pak tento přístup pochopitelný z důvodu značné 

subjektivnosti tohoto principu. Přístup ESLP může být nicméně občas posuzován jako 
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poměrně vágní, nesoucí v sobě nebezpečí nejistoty a právní nepředvídatelnosti 

rozhodování ESLP. Určité pochybnosti může vzbuzovat aplikovatelnost značně široce 

pojatého pilíře „záruky proti vnějším tlakům“, poměrně nekonkrétní pilíř „vnější zdání 

nezávislosti“ či pojetí objektivní nestrannosti, které s posledně jmenovaným pilířem do 

značné míry splývá. 

Tato určitá nevýhoda by mohla být vykompenzována jasným, konzistentním a 

podrobnějším odůvodněním jednotlivých rozsudků Velkého senátu. Nicméně i zde lze 

občas shledávat, že VS ESLP své odůvodnění někdy až příliš opírá pouze o důvod 

potřeby prohlubování důvěry veřejnosti v soudy, aniž by blíže rozebíral konkrétní 

otázky, ve kterých spatřuje případné porušení práva na nezávislý a nestranný soud. VS 

ESLP se ani nepouští do bližšího hodnocení ústavních záruk, jak se tak stalo v případu 

Kleyn,
287

 v rámci něhož se VS ESLP zastavil na prahu hodnocení záruk institucionální 

nezávislosti nizozemské Státní rady, na které je jinak v mezinárodněprávních 

dokumentech popsaných v první kapitole této práce kladen značný důraz. 

ESLP bývá občas kritizován i za určitou kazuičnost v otázce nestrannosti soudu, 

především té objektivní.
288

 Ačkoli lze tvrdit, že vzhledem ke značné subjektivitě pojmu 

nestrannosti soudu nelze pro tento požadavek stanovit jasná pravidla, lze zaznamenat 

případy, kdy  ESLP nepředvídatelně vybočuje ze své rozhodovací praxe. V takové 

situaci se ocitl poměrně nedávno i Velký senát ESLP, a to ve výše popsaném případu 

Morice proti Francii.
289

 V něm se VS ESLP mj. přiklonil spíše k absolutistickému 

hodnocení objektivní nestrannosti soudu, v rámci něhož se předpokládá, že i ty 
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 Kleyn a ostatní proti Nizozemí, viz kapitola 3.3.1 této práce. 
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 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář, op. cit., s. 673. 
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 Viz kapitola 3.3.7 této práce. 
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nejmenší pochybnosti o nestrannosti soudce by měly být vyloučeny. Následky, které 

zastávání takového přístupu může mít, byly blíže popsány v rámci rozboru daného 

případu.  

Ačkoli lze říci, že VS ESLP v obecném měřítku přistupuje k hodnocení nezávislosti a 

nestrannosti soudu do určité míry konzistentně, lze i přesto v rámci jeho rozhodovací 

praxe shledávat určité odchylky, které mohou mít negativní vliv na důvěru veřejnosti 

v soudy a v samotné soudnictví. Může tedy dojít k přesně opačnému záměru, než který 

ESLP dlouhodobě zastává. 
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Abstrakt 

Právo na nezávislý a nestranný soud je základním prvkem spravedlivého procesu a je 

proto nutné na něj i dnes klást značný důraz. Požadavek nezávislého a nestranného 

soudu je jedním ze základních kamenů demokratické a moderní společnosti, která ctí 

zásady právního státu. Jeho efektivní naplňování podporuje víru společnosti v soudy, 

soudní systém a ve spravedlnost jako takovou. Nezávislý a nestranný soud je nutným 

předpokladem pro ochranu ostatních práv. Ačkoli je tento požadavek zakotven ve 

značném množství mezinárodních smluv, dochází i dnes k problémům s jeho 

naplňováním v praxi. Na to mj. upozorňuje i Rada Evropy, která z důvodu 

problematického dodržování tohoto požadavku v Evropě přijala roku 2016 akční plán 

na posílení soudní nezávislosti a nestrannosti. 

Cílem této práce je analýza judikátů Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva 

týkajících se požadavku nezávislosti a nestranností soudu se zasazením do širšího 

mezinárodněprávního kontextu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

ovlivňuje chápání pojetí lidských práv nejen v rámci Evropy jako takové, ale má též 

zásadní vliv na české právní prostředí. 

Tato práce je rozdělena na tři části. První část je věnována základnímu pojetí 

nezávislého a nestranného soudu na základě mezinárodněprávních dokumentů závazné i 

nezávazné povahy. Důraz je kladen na analýzu nejpodstatnějších záruk, jejichž 

dodržování by mělo vést k reálně nezávislému a nestrannému soudnictví. Druhá část je 

více zaměřena na evropský právní kontinent, konkrétně na zakotvení práva na nezávislý 

a nestranný soud v rámci dokumentů Rady Evropy. Popsán je i základní přístup 



141 

 

k tomuto požadavku ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Část třetí je 

zaměřena na analýzu judikátů Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, které 

se blíže zaměřují na jednotlivé dílčí otázky nezávislosti a nestrannosti soudnictví. 

Poskytují též bližší pohled na přístup Evropského soudu pro lidská práva k nezávislosti 

a nestrannosti soudu jako takové.  

Obecně lze říci, že přístup Evropského soudu pro lidská práva, resp. jeho Velkého 

senátu, je v souladu se základními požadavky popsanými v první kapitole této práce. 

Nicméně i přesto může v určitých případech vzbuzovat kritické otázky.  
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Summary 

The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. 

Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement.  Independent and impartial 

tribunals are the cornerstone of a democratic and modern society respecting the rule of 

law. Effective fulfilment of this requirement promotes faith in courts, the judicial 

system and justice itself. Independent and impartial tribunals are a necessary 

prerequisite to protection of other rights. Although the right to an independent and 

impartial tribunal is enshrined in many international treaties, this requirement is not 

always met in practice. This problem is emphasised, inter alia, by the Council of Europe 

which adopted the Plan of Action on Strengthening Judicial Independence and 

Impartiality in 2016, due to unsatisfactory fulfilment of this requirement among 

European countries. 

The main subject of this thesis is an analysis of judgements of the Grand Chamber of 

the European Court of Human Rights concerning the right to an independent and 

impartial tribunal in a wider international context. Case law of the European Court of 

Human Rights significantly influences not only the general European view on human 

rights but it has also a substantial impact on the Czech legal environment. 

This thesis is divided into three sections. The first section is focused on a basic concept 

of independent and impartial tribunals based on main international binding and non-

binding documents. An analysis of the main guarantees ensuring truly independent and 

impartial tribunals is included as well. The second section mainly focuses on the 

European legal environment, specifically on the enshrinement of the right to an 
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independent and impartial tribunal in the documents of the Council of Europe.  The 

basic approach of the European Court of Human Rights is also examined. The last 

section consists of the analysis of the judgements of the Grand Chamber of the 

European Court of Human Rights concerning particular issues of the right to an 

independent and impartial tribunal.  

In general, the approach of the European Court of Human Rights, respectively its Grand 

Chamber, is in compliance with main requirements described in the first section of this 

thesis. Nevertheless, in some cases, its approach can be questionable. 
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