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Úvod 

 

Jako téma této diplomové práce jsem si zvolil soudní soustavu v ČR, a to z několika 

důvodů. Tím nejzásadnějším důvodem byla již poměrně bohatá pracovní zkušenost s reálným 

fungováním soudů, když jsem se účastnil již několika stovek ústních jednání u okresních 

a v menší míře též u krajských soudů napříč zemí a zaslal nepočítaně podání, čímž jsem nahlédl 

do skutečného soudního života. S postupem času jsem zažil rozdílné, často i diametrálně, 

situace. Ať už se jednalo o takový detail jako je přístup justiční stráže ke kontrole při vstupu do 

budovy soudu, komunikaci a otevřenost toho kterého soudu, samotné vedení ústního jednání 

a v neposlední řadě osobnosti samotných soudců. Postupem času jsem pojal náhled na soudní 

soustavu jako na organismus, kterého části jsou sice na sobě značně nezávislé, ale přitom ty 

části, které se jeví býti slabými, ovlivňují nejen život celé soudní soustavy, ale také její důvěru 

v očích veřejnosti. 

 

Cílem této diplomové práce je předložit v rámci možností ucelený pohled do 

problematiky soudní soustavy v ČR, a to zejména z pohledu institucionální výstavby, vztahů 

mezi jednotlivými články soustavy, současného stavu a možností zlepšení jejího fungování. 

 

První část je věnována vymezení současného pojetí pojmu soudnictví. Následuje 

uvedení elementárních zásad, které jsou pro chod a organizaci soudnictví nezbytné, uvedení 

základních pojmů této problematiky a kategorizace druhů soudů. Ve druhé části je rozebírán 

historický vývoj soudní soustavy od doby rakousko-uherské monarchie po rozpad ČSFR, který 

je členěn s ohledem na zásadní dějinné události našeho státu. Na závěr této části podávám 

shrnutí s kritickým pohledem na proběhlý vývoj. Třetí část považuji za stěžejní část této práce, 

neboť tato se věnuje současné podobě soudní soustavy v ČR. Nejprve předkládám obligátní 

souhrn právních předpisů, které se soudní soustavy větší či menší měrou dotýkají. Následně 

jsou rozebírány jednotlivé články soudní soustavy, tj. okresní soudy, krajské soudy, vrchní 

soudy, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, které blíže specifikuji se zřetelem k jejich pozici, 

činnosti a specifikům či okolnostem jejich vzniku. Přestože Ústavní soud nelze zařadit dle 

úzkého pojetí do soudní soustavy, mám za to, že je vhodné o něm téže stručně poreferovat. 

V páté části provádím komparaci základních rysů české a slovenské soudní soustavy 

a upozorňuji na společné znaky a odlišnosti, ke kterým vývoj slovenské soudní soustavy dospěl 

od rozdělení společného státu. V šesté části přibližuji aktuální největší problém, který sužuje 
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soudní soustavu a kterým je dle mého nabytého přesvědčení rozdílná délka soudního řízení. 

Tento problém demonstruji na statistických datech Ministerstva spravedlnosti, ze kterého 

vyplývají markantní rozdíly v délkách řízení. K řešení tohoto problému uvádím možnosti, které 

nevyžadují zásahy do struktury soudní soustavy. Následně uvádím názory na současnou podobu 

soudní soustavy a návrhy předkládané čelnými představiteli justice, jak by měla být soudní 

soustava vystavěna. Konečně předkládám doporučení mezinárodních institucí k provádění 

reorganizaci soudní soustavy a svou osobní představu o struktuře soudní soustavy v ČR. 
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1 Soudnictví 

 

1.1 Pojem a funkce soudnictví 

Pod pojmem soudnictví je v současnosti chápána specifická výlučná činnost státu, při 

níž zajišťují na ostatních složkách státní moci nezávislé orgány státu – soudy – jednu 

z elementárních funkcí státu, kterou je poskytování ochrany právům fyzických a právnických 

osob, a tím garantování a naplňování spravedlnosti. Zoulík podotýká, že výkon soudnictví nelze 

považovat za privilegium státu, ale že právě výlučnost jeho výkonu státem zakládá povinnost 

státu zajistit jeho řádný výkon v plném rozsahu pravomocí, které jsou soudům svěřeny.1 Soudy 

jako orgány státu reprezentující a zajišťující moc soudní jsou proto vybaveny pravomocí pro 

vydávání rozhodnutí, kterými autoritativně rozhodují o právech a povinnostech osob, a to i proti 

jejich vůli, přičemž tato rozhodnutí jsou závazná a mocensky vynutitelná. K současným úkolům 

soudnictví zejména náleží: 

 

- rozhodování o civilních a trestních věcech k tomu příslušnými civilními a trestními 

soudy, přičemž je možné (ba někdy i vhodné) pro rozhodování sporů určitého druhu 

zřídit specializované soudy (pracovní, finanční, vojenské apod.) 

- ochrana základních práv a svobod před neoprávněnými zásahy veřejné moci a dále 

právní kontrola ústavnosti státem vydávaných právních aktů a jednání představitelů 

státní moci, k čemuž je povoláno ústavní soudnictví 

- kontrola zákonnosti aktů vydávaných orgány veřejné moci ve správním soudnictví2 

 

1.2 Zásady organizace a činnosti soudů 

K řádnému naplňování funkce soudnictví je nutné, aby byly dodržovány zásady, na 

kterých je soudnictví jako neoddělitelná součást demokratického právního státu založeno. Na 

první místo je nutné zařadit zásadu nezávislosti, kterou je možné chápat dvojím způsobem. 

Prvním z nich je nezávislost soudů jako orgánů moci soudní na moci výkonné a moci 

zákonodárné, což znamená, že soudnictví nemůže být vykonáváno orgány těchto mocí. 

Zákonodárná moc stanovuje toliko organizaci soudnictví a pravidla, podle kterých soudy 

                                                 

1 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 36. 

2 HŘEBEJK, Jiří. Soudnictví. In PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda, 1. díl Obecná 

státověda. Praha: Linde, 1998. s. 312–317. 
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rozhodují a výkonná moc vykonává pouze správu soudnictví. Díky této limitaci je omezen 

jejich vliv na to, kdo bude rozhodovat v konkrétní věci a jaký bude obsah výroků rozhodnutí. 

Projevem oddělení soudů od ostatních orgánů státu je existence soudní soustavy, kterou však 

lze organizovat pouze na základě zákona, což je pojistkou proti ad hoc vytváření mimořádných 

soudů vzniknuvších eventuálně na základě normotvorby výkonné moci. Druhým hlediskem je 

nezávislost soudce, pod kterou subsumujeme tyto dílčí zásady: nestrannost soudce (je 

vyloučeno, aby byl soudce vázán pokyny, jak má v daném případě rozhodnout), vázanost 

soudce pouze zákonem (myšleno i mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu), 

přezkoumatelnost rozhodnutí jen soudem, neodvolatelnost soudce, nepřeložitelnost soudce bez 

jeho souhlasu, jmenování na neomezenou dobu a rovněž jeho dostatečné hmotné zajištění.3 

 

Další zásadou je zásada specializace, kterou je myšleno, že soudy vykonávají jen 

soudnictví a neplní žádnou další funkci. V rámci soudní soustavy je možné, aby byly utvářeny 

specializované soudy pro rozhodování ve specifických věcech. Zásada odbornosti znamená, 

že na výkonu soudnictví se v rozhodující míře podílejí vysokoškolsky vzdělaní a na 

soudcovskou funkci náležitě připravení právníci, kteří se výkonu funkce soudce věnují jako své 

výlučné profesi. Na výkonu soudnictví se mohou podílet i osoby laické jako přísedící, či 

členové poroty, což lze považovat za projev demokratizace soudnictví.4 

 

Náležitý chod soudnictví zabezpečují vedle organizačních principů také procesní zásady 

naplňující právo na spravedlivý proces, mezi které patří zejména: 

- zásada rovnosti – účastníci řízení stojí před soudem v rovnoprávném postavení, aniž 

by jedna strana před druhou byla procesně zvýhodňována, 

- zásada veřejnosti – lid vykonává kontrolu fungování soudnictví svou účastí na 

jednáních (v určitých zákonem stanovených případech může být veřejnost vyloučena 

z jednání)5, 

- zásada ústnosti a přímosti – pro řízení je relevantní to, co bylo ústně sděleno před 

soudem; soud je v přímém styku s účastníky řízení, 

                                                 

3 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Václav Klemm, 2011. s. 266–268. 

4 HŘEBEJK, Jiří. Soudnictví. In PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda, 1. díl Obecná 

státověda. Praha: Linde, 1998. s. 320. 

5 Typicky při projednávání utajovaných skutečností, provinění mladistvých v trestním řízení či při narušování 

jednání soudu. 



5 

 

- zásada hospodárnosti – ochrana právům má být poskytnuta rychle, účinně a bez 

zbytečných nákladů.6 

 

1.3 Související pojmy 

K lepšímu porozumění tématu uvádím níže vybrané pojmy, které s problematikou 

soudní soustavy přímo souvisí. 

 

Justice je širší pojem než soudnictví, jelikož zahrnuje jak soustavu soudů, tak i soustavu 

dalších orgánů (notářství, státní zastupitelství, advokacii atd.), které společně napomáhají 

k uskutečňování ochrany práva, případně se i podílejí na činnostech soudů. 

Organizace soudů představuje soustavu soudů a jejich činnost, jež se zaměřuje na jejich 

úkoly v rámci svěřených pravomocí, organizační zásady a činnosti celé soustavy a strukturu 

organizace jednotlivých článků soustavy soudů. 

Článek soudů určuje v rámci soudní soustavy postavení soudu a vztah působnosti 

k dalším soudům soustavy, jedná se o pojem organizační. 

Stupeň soudů (instance) určuje hierarchické uspořádání soudů, v návaznosti na tento 

pojem rozlišujeme v rámci projednávání věci pojmy jako soud prvního stupně, soud druhého 

stupně (rozhoduje o opravném prostředku proti soudu prvního stupně) a soud třetího stupně 

(rozhoduje o mimořádném opravném prostředku). Jedná se o pojmy procesního charakteru. 

Pravomocí (kompetencí) je rozuměn souhrn oprávnění, kterým byl daný soud nadán 

k projednání a rozhodnutí věcí a otázek, jež mu byly svěřeny do jeho kompetence. 

Příslušnost znamená určení, který soud má danou věc projednat a rozhodnout o ní. 

Příslušnost dělíme na věcnou, jež stanovuje, který článek soustavy soudů má věc určitého druhu 

projednat a rozhodnout o ní; místní, jež stanovuje, který věcně příslušný soud v daném stupni 

má věc rozhodnout s ohledem na stanovený územní obvod působnosti; funkční, která stanovuje 

rozsah působnosti napříč soudy téže soustavy v konkrétní věci, stanovuje příslušnost soudu 

k rozhodnutí o opravných prostředcích a kauzální, která určuje, které konkrétní soudy jsou 

příslušné k projednání a rozhodnutí věci určitého druhu.7 Na tomto místě je vhodné doplnit, že 

                                                 

6 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Václav Klemm, 2011. s. 266–270. 

7 RYSKA, Radovan. Slovník základních pojmů z práva. 2., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna, 2007. 
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přesná a náležitě podrobná úprava příslušnosti je mj. důležitá pro naplňování práva na 

zákonného soudce.8 

 

1.4 Druhy soudů 

Ačkoliv je nutno vnímat soudní soustavu jako soustavu celistvou, zformovaly se 

postupně vedle obecných soudů soudy specializované, takže je možné v zásadě rozdělit soudy 

na tři základní druhy, kterými jsou: obecné, ústavní a správní. Je však třeba při zkoumání 

druhu soudů brát zřetel na užitý druh hodnotícího hlediska. Podle funkcionálního hlediska je 

vycházeno z odlišné věcné příslušnosti a předmětu rozhodování. Podle institucionálního 

hlediska je zkoumáno, zda se jedná o specializovaný samostatně stojící soud či nikoliv.9 

 

Obecné soudnictví 

V rámci obecného soudnictví jsou rozlišovány 2 základní kategorie, a to civilní 

soudnictví a trestní soudnictví. Rozdělení obecného soudnictví se promítá i do soustavy 

obecných soudů, kterou můžeme dělit buďto podle specializace soudů (soudy občanské, 

obchodní, pracovní, trestní apod.), nebo podle stupňů neboli instancí (okresní, oblastní, krajské, 

zemské, vrchní apod.). Systém obecného soudnictví může mít mnoho variant, záleží však vždy 

na právním řádu konkrétního státu.10 

 

Ústavní soudnictví 

Obecně lze o ústavním soudnictví říci, že jádrem jeho činnosti je ochrana ústavnosti. 

Ochranu ústavnosti může vykonávat orgán nesoudního typu (např. francouzská Ústavní rada) 

nebo mnohem více rozšířený orgán soudního typu. Výkon ochrany ústavnosti orgánem 

soudního typu může být vykonáván buďto obecnými soudy v rámci řešení konkrétního sporu 

(v tom případě hovoříme o difúzním ústavním soudnictví nebo také o všeobecném ústavním 

soudnictví; v současnosti se uplatňuje v USA), nebo specializovaným soudem, jehož výlučnou 

pravomocí je ochrana ústavnosti. Obyčejně takový soud stojí mimo soustavu obecných soudů. 

V případě, kdy je ve státě jediný takový specializovaný soud, hovoříme o koncentrovaném 

ústavním soudnictví. Ochrana ústavnosti specializovaným soudem může být prováděna 

                                                 

8 Blíže viz nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 200/98 ze dne 17. prosince 1998. 

9 HŘEBEJK, Jiří. Soudnictví. In PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda, 1. díl Obecná 

státověda. Praha: Linde, 1998. s. 322. 

10 Tamtéž. 
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preventivně, následně či kombinací zmíněných alternativ. Při preventivní ochraně ústavnosti 

soud posuzuje ústavnost zákona před nabytím účinnosti zákona, ratifikací mezinárodní smlouvy 

či před nabytím právní moci rozhodnutí. Následnou kontrolou ústavnosti je soudem posuzována 

ústavnost již přijatých zákonů, ratifikovaných mezinárodních smluv či pravomocných 

rozhodnutí. Předmět rozhodování soudu v ústavním soudnictví je odvislý od toho, které druhy 

řízení mu svěří zákonodárná moc do kompetence. V zásadě můžeme tato rozhodování rozdělit 

na věci v nichž je: prováděna abstraktní či konkrétní kontrola ústavnosti, rozhodováno 

o kompetenčních sporech, o ústavních žalobách proti představitelům státu, protiústavnosti 

činnosti a existence politických stran atd.11 

 

Správní soudnictví 

Podstatou správního soudnictví je kontrola zákonnosti individuálních správních aktů 

a normativních právních aktů, které vydávají orgány státní správy, čímž je poskytována ochrana 

veřejným subjektivním právům Správní soudnictví může být vykonáváno obecnými soudy, 

specializovanými soudy či specializovanými senáty při obecných soudech.12 

  

                                                 

11 HŘEBEJK, Jiří. Soudnictví. In PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda, 1. díl Obecná 

státověda. Praha: Linde, 1998. s. 324–326. 

12 Tamtéž, s. 327. 
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2 Vývoj soudní soustavy v letech 1867–1992 

 

Cílem této části je podat stručný, avšak pokud možno co nejvýstižnější výklad o vývoji 

soudní soustavy mezi roky 1867–1992 a jejím vztahu k současné soudní soustavě v ČR, neboť 

mám za to, že bez uvedení historického vývoje není možné izolovaně na současnou soudní 

soustavu v ČR nahlížet. 

 

2.1 Soudní soustava v období Rakouska–Uherska 

Jako počátek pro popis historického vývoje jsem si vybral rok 1867, ve kterém byla 

přijata dne 21. prosince tzv. prosincová ústava (něm. Dezemberverfassung), která 

představovala završení tehdejšího ústavního vývoje monarchie a která platila pro území 

tzv. Předlitavska, jehož součástí byly historické země Čechy, Morava a Slezsko. Prosincovou 

ústavu tvořilo 5 základních říšských zákonů, z nichž se přímo 2 týkaly otázky organizace 

soudnictví. Byl to základní říšský zákon č. 143/1867 ř. z., o zřízení říšského soudu, a základní 

říšský zákon č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské. 

Vůdčími zásadami soudnictví se na základě prosincové ústavy stala zásada soudcovské 

samostatnosti a zásada nezávislosti a dále procesní zásady ústnosti, veřejnosti a volného 

hodnocení důkazů. Zároveň došlo podle zásady dělby státní moci k definitivnímu oddělení 

soudnictví od veřejné správy, což se projevilo v roce 1868 tak, že byl vydán zákon 

č. 59/1868 ř. z., o organisaci soudů okresních, dle kterého byly s účinností ode dne 31. srpna 

1868 v místech, ve kterých do té doby vykonávaly soudnictví smíšené okresní úřady jako soudy 

(něm. Gemischte Bezirksämter als Gerichte), obnoveny samostatné okresní soudy, které jsou 

od té doby až do současnosti základním kamenem naší soudní soustavy.13 

 

Vzhledem k tomu, že právní řád v rakouské části státu se od uherské části značně lišil, 

a tím pádem byla i soudní soustava v těchto částech značně rozdílná, budu se dále věnovat jen 

soudní soustavě rakouské části státu, přesněji českým zemím. Soudní soustava se v tomto 

období skládala z řádných obecných soudů, řádných kauzálních soudů a velkého množství 

zvláštních soudů. 

  

                                                 

13 ADAMOVÁ, Karolína. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: 

LexisNexis CZ, 2005. s. 100. 
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Řádné obecné soudy 

Řádné obecné soudy tvořily čtyřčlánkovou soustavu, která se skládala z okresních 

soudů a městsky delegovaných okresních soudů14, zemských a krajských soudů, vrchních 

zemských soudů a z Nejvyššího soudního a kasačního dvora. 

 

Okresní soudy (něm. Bezirksgerichte) jako soudy prvního stupně původně rozhodovaly 

na základě jurisdikční normy (zákon č. 237/1850 ř. z.) do roku 1895 v civilním řízení zejména 

spory do hodnoty sporu 500 zlatých a nesporné věci, kdežto od nabytí účinnosti civilního řádu 

soudního (zákon č. 113/1895 ř. z.) měly okresní soudy rozsáhlou všeobecnou civilní pravomoc, 

věci explicitně přikázané zvláštním soudům byly spíše výjimkou. V trestních věcech 

spolupůsobily při vyhledávání a vyšetřování přečinů a zločinů. V rámci přestupkového řízení 

rozhodovaly o přestupcích. Okresní soudy rozhodovaly jen samosoudcem, přičemž u těch 

nejmenších okresních soudů působil jediný soudce, který měl k nápomoci adjunkty, kancelisty 

a další pomocný personál. Soudním obvodem okresních soudů se s konečnou platností od roku 

1868 staly na základě zákona č. 59/1868 ř. z., soudní okresy, které byly obvykle menší než 

okresy politické, které byly územními jednotkami státní správy.15 

 

Zemské a krajské soudy (něm. Landesgerichte) byly sborové soudy první instance, 

sídlící buďto v hlavním městě dané země (Praha, Brno a Opava) nebo v sídle kraje. V civilním 

řízení rozhodovaly v prvním stupni zejména spory o hodnotě vyšší než 500 zlatých, dále spory 

vyplývající z rodinného práva (o rozvod, o rozluku, o neplatnost manželství apod.) a dále lenní 

spory, spory fideikomisní ad. Od roku 1869 rozhodovaly i konkursní věci. Vůči okresním 

soudům byly v instančním postavení odvolacího soudu. V trestním řízení pak rozhodovaly 

o přečinech a zločinech, které nenáležely soudům porotním. Byly také příslušné k rozhodování 

o opravných prostředcích proti rozhodnutí okresních soudů v přestupkovém řízení. A konečně, 

ve věcech všech zločinů a přečinů vykonávaly působnost vyšetřovacích soudů. Při zemských 

a krajských soudech působily porotní soudy (něm. Schwurgerichte), které rozhodovaly od roku 

                                                 

14 Městsky delegované okresní soudy (něm. Städtischdelegierte Bezirksgerichte) působily v sídlech sborových 

soudů první instance, což byly zemské a krajské soudy. Tyto byly zrušeny k 31. prosinci 1897 a na jejich místo 

nastoupily okresní soudy městské, viz PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938: (soudy, 

soudní osoby, dobové problémy). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 302. 

15 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 97. 
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1869 o přečinech a zločinech spáchaných tiskem. Od nabytí účinnosti trestního řádu z roku 

1873 rozhodovaly také o zločinech, u kterých byla dolní hranice trestu odnětí svobody 

stanovena na nejméně 5 let, jednalo se např. o velezradu, vraždu, zabití, kvalifikovanou krádež 

ad. Porota byla tvořena 12 volenými soudci z lidu, kteří rozhodovali podle svého svědomí 

o vině, kterou doplňoval profesionální soudce, který řídil jednání a stanovoval druh a výměru 

trestu.16 

 

Vrchní zemské soudy (něm. Oberlandesgerichte) byly sborové soudy druhé instance, 

kde rozhodovaly zásadně pětičlenné senáty skládající se výhradně ze soudců. V případě 

kvalifikovaných záležitostí (neplatnost rozvodu a rozluky, prohlášení za mrtvého ad.) 

rozhodovaly devítičlenné senáty. V rámci civilního řízení rozhodovaly o opravných 

prostředcích proti rozhodnutím zemských a krajských soudů. Výjimečně jako soudy prvního 

stupně rozhodovaly o tzv. syndikátních žalobách, jejichž prostřednictvím se uplatňoval nárok 

na náhradu škody, kterou způsobili úředníci porušením práva. Vrchní zemské soudy dále od 

roku 1873 vykonávaly dohled nad nižšími soudy, advokáty a notáři, kteří v obvodu těchto soudů 

vykonávali svou činnost.17 V trestním řízení příslušelo těmto soudům rozhodovat o stížnostech 

na usnesení radní komory, o odvoláních proti trestním nálezům zemských a krajských soudů 

a o námitkách proti uvedení v „obžalovanost“.18 

 

Nejvyšší soudní a kasační dvůr (něm. Oberster Gerichts- und Kassationshof) sídlil ve 

Vídni a v civilním řízení rozhodoval zejména o revizích (stížnostech proti rozsudkům soudů 

druhého stupně), rekursech (stížnostech proti dalším rozhodnutím soudů druhého stupně) 

a o zmatečních stížnostech. V trestním řízení rozhodoval jako soud zrušovací (kasační) ve 

vztahu ke zmatečním stížnostem proti rozsudkům zemských a krajských soudů a proti 

rozsudkům vrchních zemských soudů. Plenárnímu senátu, který měl nejméně 15 členů 

příslušelo přijímat usnesení o otázkách zákonodárných a výkladu práva.19 

                                                 

16 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 97. 

17 ADAMOVÁ, Karolína. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: 

LexisNexis CZ, 2005. s. 92. 

18 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 99. 

19 Tamtéž. 
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Soudy řádné kauzální 

Rozhodovaly na základě zákonem stanovené kauzální příslušnosti a v zásadě se jednalo 

spíše o specializované senáty při řádných obecných soudech. Zejména bych vyzdvihnul 

obchodní soudy (něm. Handelsgerichte), které byly jako samostatné soudy zřízeny jen v Praze, 

Vídni a Terstu, v ostatních městech byly zřízeny u řádných soudů toliko obchodní senáty. 

Obchodní soudy byly příslušné k projednávání sporů z jednání obchodních, kupeckých 

konkursů a k vedení obchodního rejstříku. Jistou zajímavostí je, že v senátech spolu se soudci 

zasedali i obchodníci-profesionálové, kteří vykonávali funkci přísedících. Nelze opomenout 

také horní soudy (něm. Berggerichte), které byly příslušné k projednávání horních a hutních 

záležitostí, přičemž projednávání spadalo do působnosti vybraných krajských soudů, které 

sídlily v městech, která byla historicky spjata s hornickou a hutnickou činností (Plzeň, Most, 

Kutná Hora, Cheb a Olomouc). Obdobně jako u obchodních soudů zasedali v senátech jako 

laičtí přísedící odborníci z hornického a hutnického oboru.20 

 

Mimořádné soudy 

Mimořádnými soudy byly takové, jimž nenáležela buďto všeobecná pravomoc anebo 

příslušnost. Jelikož těchto byla zřízena celá řada, uvedu dále příkladem jen některé z nich. 

Říšský soud (něm. Reichsgericht) rozhodoval zejména kompetenční spory (např. mezi soudy 

a správními orgány, mezi zemskými zastupitelstvími a ústředními státními úřady), dále 

rozhodoval o veřejnoprávních nárocích zemí vůči státu, vůči dalším zemím a dále o stížnostech 

pro porušení ústavně garantovaných politických práv občanů. Správní soudní dvůr 

(něm. Verwaltungsgerichtshof) byl jediným správním soudem pro Předlitavsko. Příslušný byl 

rozhodovat v případech, kdy se dotčená osoba domnívala, že byla rozhodnutím či nařízením 

správního, obecního, okresního, zemského či říšského orgánu porušena její veřejná subjektivní 

práva, dále v případech spolkových záležitostí, obecních voleb a zpravidla ve věcech správního 

trestání. Státní soudní dvůr (něm. Staatsgerichtshof) rozhodoval o obžalobách vznesených 

kvalifikovanou většinou zástupců alespoň jedné ze sněmoven Říšské rady proti ministrovi pro 

porušení říšské či zemské ústavy.21 

 

                                                 

20 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 111. 

21 Geschichte: Überblick. In Vfgh.gv.at [online]. [cit. 15.05.2017]. 

Dostupné z: https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/geschichte/geschichte_ueberblick.de.html. 
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Svébytnou soudní soustavu tvořily vojenské soudy (něm. Militärgerichte). Struktura 

této soudní soustavy, zejména soudů prvého stupně, byla velice členitá, což bylo důsledkem 

existence různých druhů vojsk a jejich členění na útvary různých velikostí a účelového určení, 

ale také předpokládané existence rozdílných stavů (myšleno mírový stav a válečný stav), za 

kterých musely soudy rozhodovat. Z pohledu hierarchického uspořádání byla soustava 

vojenských soudů třístupňová, a to i po proběhlé reformě z roku 1912, na jejímž základě došlo 

k zásadnímu zjednodušení soustavy na soudy brigádní, soudy divizní a na vrcholu stojící 

Nejvyšší soudní vojenský dvůr. Vojenské soudy vykonávaly trestní soudnictví nad vojenskými 

osobami a válečnými zajatci a v době válečného stavu i nad civilními osobami, které se 

dopustily vybraných zločinů.22 Dále již doplňuji pouze jmenovitě další soudy, kterými byly 

důchodkové soudy, labské plavební soudy, živnostenské soudy, Soud nejvyššího dvorního 

maršálka, Soud řádu německých rytířů, patentový soud, soudy rozhodčí a smírčí a ve 

zvláštních případech stanné soudy a výjimečné soudy.23 

 

Z výše uvedeného je patrné, že institucionální skladba soudní soustavy v období 

rakouské monarchie byla velice rozsáhlá. Tuto rozsáhlost soudní soustavy jako celku můžeme 

přičítat druhu státního zřízení Rakouska-Uherska, skladbě společnosti, ale i tehdejšímu stupni 

společenského a hospodářského vývoje. Pozoruhodným, nikoliv však překvapivým, je počet 

tehdejších řádných obecných soudů. Na sklonku monarchie, tj. v roce 1918, působilo na našem 

území celkem 339 okresních soudů (232 v Čechách, 82 na Moravě a 25 ve Slezsku), 25 

zemských a krajských soudů (15 v Čechách, 8 na Moravě a 2 ve Slezsku) a 2 vrchní zemské 

soudy (1 pro Čechy a 1 společný pro Moravu a Slezsko).24 Z dnešního pohledu se jedná o těžce 

představitelné číslo, avšak v kontextu té doby to mělo své poměrně jednoduché opodstatnění. 

Z daleka nebyly takové možnosti osobní dopravy jako dnes, když v podstatě jediným rychle se 

rozvíjejícím a relativně dostupným druhem hromadné dopravy byla železnice a individuální 

možnosti přepravy spočívaly víceméně v chůzi, jízdě na koni či koňmi taženými vozidly. 

Důležitými aspekty byly také přírodní podmínky, hospodářská situace (průmyslové oblasti, 

zemědělské oblasti) a v neposlední řadě i hustota zalidnění a dopravní infrastruktura. 

                                                 

22 PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938: (soudy, soudní osoby, dobové problémy). 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 95–96. 

23 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 113–130. 

24 Tamtéž, s. 99. 
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Z uvedených důvodů proto byly soudní obvody úměrně velké docházkové vzdálenosti. 

V Rakousku tato soudní soustava s drobnými odchylkami funguje do dnešní doby, takže i tam 

se můžeme setkat s relativně vysokým počtem okresních soudů (116) a krajských soudů (20).25 

 

2.2 Soudní soustava v letech 1918–1938 

Samostatné Československo vzniklo dne 28. října 1918, kdy v Praze zástupci Národního 

výboru vyhlásili zákon o zřízení samostatného státu československého, který získal později 

v upravené Sbírce zákonů a nařízení číslo 11/1918. Tento zákon je běžně označován jako 

recepční norma, jelikož dle jeho čl. 2. byly dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení 

ponechány v platnosti, tedy i zákony upravující organizaci soudnictví. 

 

Bezprostředně po vzniku samostatného československého státu byly dne 2. listopadu 

přijaty zákony č. 3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním soudě a č. 5/1918 Sb. z. a n., 

o nejvyšším soudě. Na podkladě těchto zákonů byl zřízen Nejvyšší správní soud se sídlem 

v Praze a Nejvyšší soud, který sice z počátku sídlil v Praze, ale již v roce 1919 byl přemístěn 

do Brna. Přesun byl vynucen mj. i neochotou českých soudců zaniklého říšského Nejvyššího 

soudního a kasačního dvora, kteří měli nově zastávat svou funkci u československého 

Nejvyššího soudu, k přestěhování se z Vídně a z Moravy, kde žili. Vzhledem ke 

vzniklému právnímu dualismu se jevilo toto umístění jako vhodné i z důvodu doplnění soudců 

Nejvyššího soudu o soudce z uherské oblasti, neboť recipováno bylo vedle rakouského práva 

i uherské právo.26 Oba tyto nejvyšší soudy v podstatě vykonávaly obdobnou rozhodovací 

a judikaturní činnost jako jejich předchůdci z dob monarchie.27 

 

V tomto období k zásadním změnám v soustavě soudů nedošlo, proběhly pouze dílčí 

změny, které byly jednak vyžádány samotným vznikem samostatného státu a jednak reakcí na 

nové situace dosud právem neupravené. V samotné soustavě řádných soudů došlo 

                                                 

25 Ordentliche Gerichtsbarkeit. In Richtervereinigung.at [online]. [cit. 16.05.2017]. Dostupné z: 

https://richtervereinigung.at/justiz/gerichtsbarkeit/ordentliche-gerichtsbarkeit. 

26 MOTEJL, Otakar. Soudnictví a jeho správa. In BOBEK, Michal, MOLEK Pavel a ŠIMÍČEK 

Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 813–814. 

27 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 80–82. 
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k reorganizaci okresního soudnictví v Praze, zřízení Zemského soudu trestního a Zemského 

soudu civilního v Praze, sjednocení označení řádných soudů či vzniku dvou krajských soudů 

v Moravské Ostravě a Klatovech.28 Soudní soustava se v tomto období spíše dotvářela, než 

měnila. Přesto bych ještě rád uvedl některé soudy, které považuji z dnešního pohledu za 

důležité. 

 

Ústavní soud byl konstituován Ústavní listinou z roku 192029 jako soudní orgán 

koncentrovaného ústavního soudnictví. Ústavní soud sídlil v Praze a skládal se z pléna 

čítajícího 7 soudců, jejichž funkční období bylo 10 let. K prvnímu ustavení ústavního soudu 

došlo v roce 1921 a je považován za jeden z prvních ústavních soudů na světě vůbec. Po 

uplynutí prvního funkčního období byl ustanoven až 10. května 1938,30 avšak s ohledem na 

události let 1938 a 1939 (mnichovská krize, vznik druhé republiky a následná německá 

okupace) fungoval Ústavní soud již jen krátce a svým nálezem ze dne 23. května 1939 svou 

rozhodovací činnost via facti skončil.31 Měl rozhodovat o tom, zda zákony republiky a zákony 

sněmu Podkarpatské Rusi jsou v souladu s Ústavní listinou a dalšími ústavními zákony 

a přezkoumávat prozatímní opatření stálého výboru Národního shromáždění.32 

 

V reakci na spáchaný atentát na tehdejšího ministra financí Aloise Rašína byl zákonem 

č. 51/1923 Sb. z. a n., o státním soudě, zřízen Státní soud v sídle Nejvyššího soudu 

jako mimořádný trestní soud, který rozhodoval podle zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu 

republiky, o závažných zločinech namířených proti státnímu zřízení a ústavním činitelům. 

V roce 1935 ale došlo k jeho zrušení a jeho agenda přešla na vrchní soudy. 

 

V roce 1931 byly zřízeny na základě zákona č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví 

nad mládeží, soudy mládeže, které rozhodovaly o trestných činech (proviněních) mladistvých. 

Nebyly to však soudy organizačně samostatné. U okresního soudu rozhodoval jeden soudce 

                                                 

28 PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938: (soudy, soudní osoby, dobové problémy). 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 80. 

29 Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 

30 LANGÁŠEK, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2011. s. 319. 

31 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 4., rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 369. 

32 Blíže viz § 7 zákona č. 162/1920 Sb. z. a n., o ústavním soudu. 
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mládeže a u krajských soudů to byly senáty, které se skládaly ze svou soudců a pedagogicky 

vzdělaného přísedícího.33 

 

2.3 Soudní soustava v letech 1938–1948 

Jak již bylo naznačeno, rok 1938 byl rokem počátku likvidace Československé 

republiky jako demokratického státu, která byla v následujícím roce dovršena invazí 

německých vojsk a následnou okupací. 

 

Soudní soustava v Protektorátu Čechy a Morava 

Vzápětí po vpádu německých vojsk na území již okleštěného státu vzniká dne 16. března 

1939 na základě Výnosu č. 75/1939 Sb., o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, na 

okupovaném území Protektorát Čechy a Morava (něm. Protektorat Böhmen und Mähren). 

Soudnictví se stává důležitým nástrojem likvidační politiky českého národa. Vedle 

autonomního protektorátního soudnictví, které bylo převzato z první republiky, začalo působit 

soudnictví říšskoněmecké, do jehož působnosti nově spadali i obyvatelé Protektorátu. 

 

Soustava říšskoněmeckého soudnictví se skládala z německých úředních soudů (něm. 

deutsche Amtsgerichte), jejichž obvody se překrývaly s obvody bývalých československých 

krajských soudů, dále ze zemských soudů (něm. Landesgerichte), které sídlily v Praze a Brně. 

Jejich obvody se překrývaly s územními obvody bývalých československých vrchních soudů. 

Nejvyšší soudní instancí v Protektorátu byl Vrchní zemský soud v Praze (něm. 

Oberlandesgericht), jehož obvodem bylo území celého Protektorátu Čechy a Morava. V Lipsku 

sídlil Říšský soud (něm. Reichsgericht), který byl nejvyšším soudem pro celou Německou říši. 

Nutno zde ovšem zmínit tzv. zvláštní soudy (něm. Sondergerichte), jejichž úkolem bylo 

likvidovat činnost směřující proti okupační moci, proti vojenské moci a proti politickým 

organizacím a jejich členům. Při řízení před těmito soudy se nekonalo předběžné vyšetřování 

a rozsudek byl vykonán okamžitě. Lidový soudní dvůr v Lipsku (něm. Volksgerichtshof) byl 

příslušný zejména k projednávání trestných činů velezrady, zemězrady a jejich neoznámení. 

Nechvalně proslulými se staly za období tzv. heydrichiády stanné soudy u nichž byly dle 

stanného práva projednávány činy proti bezpečnosti a veřejnému pořádku, činy hospodářské, 

                                                 

33 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 150–156. 
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nedovolené přechovávání zbraní apod. Průběh řízení neměl nijak zakotvená pravidla a závisel 

na konkrétní osobě soudce, kterak řízení povede. Obžalovaný nesměl mít obhájce, rozsudek byl 

konečný a musel být ihned vykonán. Jediným trestem byl trest smrti.34 

 

Soudní soustava mezi roky 1945–1948 

V průběhu roku 1944 začalo být čím dál více zřejmé, že nacistické Německo směřuje 

k porážce, a proto bylo nutné intenzivně řešit následnou situaci po osvobození Československa. 

Dekretem presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs., o obnovení právního pořádku, bylo 

stanoveno, že bude zachována právní kontinuita s právním řádem první republiky a že právní 

předpisy vydané ode dne 30. září 1938 nebudou součástí platného právního řádu (některé však 

mohly být přechodně používány, jestliže se svým obsahem nepříčily demokratickým zásadám 

československé ústavy). Došlo tak k výrazné kontinuitě se soudní soustavou první republiky. 

Dne 19. září 1945 byl vydán dekret presidenta republiky č. 79/1945 Úř. věst. čs., o zatímní 

úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské, dle kterého byla obnovena územní 

organizace řádných soudů se zřetelnou změnou, kterou bylo zrušeno 64 okresních soudů a dále 

došlo k likvidaci německého soudnictví v občanských a trestních věcech.35 

 

Dekretální normotvorba prezidenta republiky směřovala v roce 1945 také k utvoření 

pravidel pro potrestání nacistických zločinců, kolaborantů a jejich přisluhovačů, v této 

souvislosti hovoříme o tzv. „retribučních dekretech“.36 K potrestání těchto osob byly zřízeny 

mimořádné lidové soudy a Národní soud. Mimořádné lidové soudy zasedaly v sídlech 

tehdejších krajských soudů a rozhodovaly v pětičlenných senátech. Národní soud sídlil v Praze 

a rozhodoval podle § 2 dekretu o Národním soudu o trestných činech podle „velkého 

retribučního dekretu“ spáchaných protektorátním prezidentem, představiteli protektorátní vlády 

a dalšími významnými osobami Protektorátu Čechy a Morava. 

 

                                                 

34 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 157–158. 

35 Tamtéž, s. 165. 

36 Těmito dekrety byly: Dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců 

a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech; Dekret presidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním 

soudu a Dekret presidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti cti. 
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Poválečná léta v Československu napovídala, že se schyluje k dalším zásadním změnám 

v souvislosti s narůstajícím vlivem Komunistické strany Československa, která se stala po 

volbách v roce 1946 rozhodující politickou silou v českých zemích. 

 

2.4 Soudní soustava v letech 1948–1992 

Soudní soustava v letech 1948–1960 

Komunistický převrat v únoru roku 1948 a následující vývoj měl samozřejmě citelný 

dopad i na soudní soustavu. Ústava 9. května opustila skutečnou dělbu moci a byla postavena 

na důsledném naplňování zásady, že lid je zdrojem veškeré moci ve státě, proto „byly otevřeny 

příštímu zákonodárci všechny brány, aby bylo možno naše soudnictví pronikavě zlidovět;(…) 

lid si prostřednictvím svých volených zástupců zákony nejen dává, ale je prostřednictvím svých 

volených zástupců také sám vykonává.“37 Poměrně záhy byly přijaty zákony č. 319/1948 Sb., 

o zlidovění soudnictví, a č. 320/1948 Sb., o územní organizaci krajských a okresních soudů, na 

jejichž základě došlo k přiblížení soudní soustavy k organizaci okresních a krajských národních 

výborů, ale také ke znatelnému hodnotovému přerodu soudní soustavy 

 

Cílem zákonné úpravy bylo zejména: 

- přizpůsobení soudní soustavy krajskému zřízení za účelem vytvoření větších jednotek 

tvořících komunikačně a hospodářsky souvislé celky, jež odpovídaly hospodářské 

a sociální situaci, 

- zjednodušení soudní soustavy (byly zrušeny zemské soudy, porotní soudy, obchodní 

soudy, pracovní soudy, rozhodčí soudy veřejnoprávního sociálního pojištění a hornické 

rozhodčí soudy) a prosazení principu rozhodování v senátech jako principu majoritního, 

- zlevnění zavedením dvouinstančního postupu, 

- zlidovění výkonu funkce soudce zavedením institutu soudců z lidu, kteří měli při 

rozhodování rovného postavení se soudci z povolání, 

 

a to v duchu budování lidové demokracie a boje proti třídnímu nepříteli, neboť sociální 

zákonodárství mělo „neprodleně, dokonale a nekompromisně odstranit dosavadní antisociální 

funkci soudnictví, neboť civilní soudnictví patřilo k těm nástrojům, jimiž kapitalistická třída 

                                                 

37 Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. In Psp.cz [online]. 

[cit. 30.05.2017]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t1227_06.htm. 
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utvrzovala svou posici, a tak sloužilo především třídním zájmům vykořisťovatelské menšiny. 

Dosavadní trestní soudnictví bylo na tom ještě hůř.“38 Soustavu obecných soudů tak tvořily již 

jen okresní soudy, krajské soudy a Nejvyšší soud.39 

 

Zákonem č. 232/1948 Sb., o státním soudu, byl zřízen Státní soud, který sídlil v Praze 

a měl samostatná oddělení v Brně a Bratislavě. Tento soud posuzoval trestné činy dle zákona 

č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Před Státním soudem probíhaly 

nechvalně známé politické procesy (např. s Miladou Horákovou, s protistátním spikleneckým 

centrem kolem Rudolfa Slánského ad.).40 

 

V souvislosti s vrcholícím stalinismem první poloviny 50. let došlo v roce 1953 na 

základě ústavního zákona č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, k sovětizaci soudní 

soustavy, což mj. znamenalo, že došlo k zavedení jednotné soustavy dle zásady socialistického 

soudnictví s jediným nejvyšším soudem a podle osvědčeného sovětského vzoru k přeměně 

okresních soudů na lidové soudy.41 Prováděcím zákonem k uvedenému ústavnímu zákonu byl 

zákon č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů. Po provedené reorganizaci byla soudní soustava 

důsledně zjednodušena, neboť soudy se dělily na obecné, které tvořily soustavu lidových 

soudů, krajských soudů a nejvyššího soudu, a na zvláštní, což byly soudy vojenské 

a rozhodčí soudy. Obdobně jako okresní soudy byly lidové soudy vždy první instancí 

v civilních věcech a ve valné většině trestních věcí, a to z toho důvodu, aby byly „pracujícímu 

lidu nejbližší“.42 

 

Soudní soustava v letech 1960–1992 

V roce 1960 byl přijat zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, jenž je se 

změnami platný dodnes a kterým došlo ke znatelné změně v územním členění státu. Došlo 

                                                 

38 Důvodová zpráva k zákonu č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. In Psp.cz [online]. [cit. 30.05.2017]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0160_04.htm. 

39 Viz § 23 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. 

40 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK Jan, DOBEŠ Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 458–459. 

41 Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře. In Psp [online]. 

[cit. 30.05.2017]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0630_00.htm. 

42 Důvodová zpráva k zákonu č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů. In Psp.cz [online]. [cit. 30.05.2017]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0632_01.htm. 
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k redukci počtu krajů a okresů, v jejímž důsledku nově vymezené územní celky byly znatelně 

větší než předchozí. Jelikož na územní úpravu byla navázána i organizace národních výborů 

a na ni zase organizace soudní soustavy, došlo tak i na zvětšení soudních obvodů. 

 

Socialistická ústava43 konstituovala soudní soustavu jako soustavu volených 

a nezávislých lidových soudů, která byla složena z Nejvyššího soudu, krajských soudů 

(Městského soudu v Praze), okresních soudů (obvodních soudů v Praze), nově místních 

lidových soudů a vojenských soudů (vojenských obvodových soudů a vyšších vojenských 

soudů). K provedení ústavní úpravy byl přijat zákon č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů, který 

byl ale poměrně záhy nahrazen zákonem novým, a sice zákonem č. 36/1964 Sb., o organizaci 

soudů a o volbách soudců, který s úpravami, vyplývajícími z dílčích novel, platil až do 

devadesátých let. Podle těchto zákonů byly soudy povolány v duchu kolektivismu prvořadě 

k ochraně socialistického státu a jeho státního zřízení, kdežto práva a oprávněné zájmy občanů 

byly až druhořadé. Co se týče místních lidových soudů, tak ty byly zřizovány v obcích a na 

pracovištích a rozhodovaly o některých nepříliš závažných trestných činech a jednoduchých 

majetkových a pracovních sporech. Měly působit spíše výchovně než jako nástroj dalšího 

uplatnění trestního postihu vůči občanům.44 

 

V souvislosti s federalizací státu byl přijat ústavní zákon č. 155/1969 Sb., kterým se 

mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, na jehož základě došlo ke vzniku dvou autonomních 

soustav, nad kterými byl Nejvyšší soudu Československé socialistické republiky, který sídlil 

v Praze a jeho hlavním úkolem bylo sledování rozhodování nejvyšších soudů republik, dozor 

nad zákonností rozhodování všech soudů a zabezpečování jednotnosti jejich judikatury. 

Republikové nejvyšší soudy dozíraly na zákonnost rozhodování soudů republik a na 

rozhodovací činnost státních notářství. Bylo také předpokládáno, že bude zřízen ústavní soud 

federace a také ústavní soudy jednotlivých republik, nicméně tyto nebyly po zbývající období 

komunistického režimu zřízeny.45 Zároveň byly zrušeny místní lidové soudy, neboť 

vykazovaly natolik závažné nedostatky a dysfunkčnost (k jejich ustanovování docházelo uměle 

                                                 

43 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 

44 Důvodová zpráva k zákonu č. 38/1961 Sb. o místních lidových soudech. In Psp.cz [online]. [cit. 03.06.2017]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0036_02.htm. 

45 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a kolektiv. Soudnictví: (historie, současnost a perspektivy). Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. s. 172–206. 
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a obtížně a v té souvislosti nebylo dosaženo jejich univerzality, což vedlo i k procesním 

disproporcím), přestože jim stát poskytoval značnou podporu.46 Co se týče vojenských soudů, 

tak ty ze zřejmých důvodů nebyly převedeny do republikové sféry. Pro úplnost ještě doplňuji, 

že od roku 1976 byla nově Ministerstvu spravedlnosti zákonem svěřena pravomoc zřídit 

v obvodech okresních a krajských soudů jejich pobočky.47 S rezidui této pravomoci se 

setkáváme i dnes, jak bude později uvedeno. 

  

Změny po listopadu 1989 

V souvislosti s pádem komunistického režimu a následujícím procesy obnovy 

demokracie a hospodářské reformy bylo přistoupeno v oblasti soudnictví k celé řadě změn. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně rozsáhlé změny, musela být novelizována ústava 

a také byl přijat zcela nový zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, který tuto materii 

nově upravoval. Zákon v oblasti soudní soustavy vycházel zejména z principu překonání 

úzkého pojetí soudů jako státních orgánů, poskytujících ochranu především státu, návrat 

k nezávislým soudům jako reprezentantům soudní moci, která je zásadním garantem 

občanských práv a svobod a dále z principu jednoty soudní soustavy (s výjimkou ústavního 

soudnictví), který byl odůvodňován lepším zajištěním jednotnosti výkladu a aplikace práva, 

skutečným zajištěním nezávislostí soudů a organizačně lehčím zvládnutím než by tomu bylo 

v případě tvorby separátních soustav zvláštních soudů.48 

 

V návaznosti na výše zmíněný zákon o soudech a soudcích byl přijat zákon 

č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění 

a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, kterým byly s účinností ode dne 

1. ledna 1992 zřízeny v Praze, Brně a Ostravě krajské obchodní soudy. Krajské obchodní 

soudy rozhodovaly obchodní věci spadající do jejich věcné příslušnosti jako soudy prvního 

stupně a v nichž by byla jinak dána působnost krajských soudů. Ke vzniku těchto soudů vedl 

předpoklad zákonodárce, že jejich nezřízením by vznikly krajské soudy natolik personálně 

                                                 

46 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 45. 

47 Viz § 3 zákona č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické 

republice. 

48 Důvodová zpráva k zákonu č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích. In Psp.cz [online]. [cit. 30.11.2017]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0678_02.htm. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-436
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-436
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a agendou rozsáhlé, že by byla zásadně ohrožena jejich funkčnost.49 Působení krajských 

obchodních soudů ale bylo ukončeno ke dni 1. ledna 2001 na základě zákona č. 215/2000 Sb., 

neboť jejich zřízení bylo zpětně shledáno jako nesystémový krok, když přes jejich relativně 

úzce vymezenou věcnou příslušnost vykazovaly v roce 1999 neúměrně vysoké číslo 

nevyřízených věcí (cca 120 000).50 

 

Konečně bych ještě připomenul Ústavní soud, který byl zřízen jako soudní orgán 

ochrany ústavnosti ke dni 1. dubna 1991 se sídlem v Brně, a to na základě ústavního zákona 

č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní republiky. Byl tvořen 12 

soudci, přičemž každá z republik byla zastoupena 6 soudci. I přes jeho krátkou dobu existence 

se stal důležitým ideovým zdrojem současného Ústavního soudu.51 

 

2.5 Shrnutí 

Z provedeného exkursu do vývoje soudní soustavy je patrné, že samotný fundament 

soudní soustavy z doby rakousko-uherské monarchie přečkal přese všechny změny dodnes. 

Soudní soustava v období první republiky byla v zásadě převzata a doplněna o Nejvyšší soud, 

Nejvyšší správní soud a Ústavní soud, jejichž vznik byl vynucen ztrátou těchto dosavadních, 

neboť se ocitly na území cizího státu. Další změny nebyly zásadně citelné, takže můžeme 

označit vývoj v tomto období za kontinuální a pozvolný. Když nebudeme brát v potaz zavedení 

říšskoněmeckého soudnictví v období německá okupace, tak ani v tomto období nedoznala 

soudní soustava výrazných změn. Změny byly spíše personální, když ze soudcovské funkce 

byli diskvalifikováni soudci, kteří neměli rasově čistý původ dle tzv. Norimberských zákonů 

                                                 

49 Důvodová zpráva k zákonu č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 

zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. In Psp.cz [online]. [cit. 30.11.2017]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0384_02.htm#_d. 

50 Důvodová zpráva k zákonu č. 215/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních 

v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. In Psp.cz [online]. [cit. 30.11.2017]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28313. 

51 Historie ústavního soudnictví: Ústavní soud České a Slovenské Federativní republiky (1991–1992). In Usoud.cz 

[online]. [cit. 15.06.2017]. Dostupné z: https://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi/. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-436
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-436
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a ti, kteří byli vlastenecky činní.52 Přesto jsem přesvědčen, že právě zde byly položeny základy 

jednoho z nejzásadnějších okamžiků v našich dějinách, a sice komunistického únorového 

převratu roku 1948, díky kterému Československo vystoupilo z rodiny demokratických zemí 

a bylo vtaženo do socialistického tábora.  

 

Soudní moc se stala důležitým nástrojem totalitní moci ke svému upevňování a stíhání 

jejich odpůrců. Jediné pozitivum tohoto období ve vztahu k soudní soustavě bych shledal 

v jejím zjednodušení. Nicméně vyvstává otázka, zda by k takovému zjednodušení nedošlo 

i v případě, kdy by ke změně režimu nedošlo. Domnívám se, že by k tomu zřejmě došlo, ale ne 

v takovém relativně rychlém tempu, protože hlavní motivací k provedení změn by nebylo 

transformování soudů na nástroje totalitní moci k jejímu nastolení a následnému udržování. 

Jako negativum hodnotím zvětšení soudních obvodů okresních a krajských, protože došlo 

k umělému zpřetrhání dlouze, takřka po staletí, budovaných regionálních vazeb, které již 

nebylo možné po takřka 40 letech obnovit. Nicméně se domnívám, že nelze zákonodárci 

zazlívat, že se po roce 1989 nesnažil o návrat k modelu soudní soustavy z období před rokem 

1949, protože to ani reálné a snad ani účelné nebylo. 

  

                                                 

52 MOTEJL, Otakar. Soudnictví a jeho správa. In BOBEK, Michal, MOLEK Pavel a ŠIMÍČEK 

Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 814. 
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3 Soudní soustava v současné ČR 

Po teoretickém úvodu a exkursu do vývoje soudní soustavy se dostáváme ke stěžejním 

částem celé práce. V této části se věnuji nejprve uvedení právní úpravy soudní soustavy, které 

následují kapitoly věnující se jednotlivým článkům soudní soustavy a i Ústavnímu soudu. 

3.1 Právní úprava soudní soustavy 

Základem právní úpravy soudní soustavy je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), konkrétně pak čl. 91, který zní:  

 

„(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. 

Zákon může stanovit jejich jiné označení. 

(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.“ 

 

Z obsahu tohoto článku vyplývá, že soudní soustava ČR je komponována jako soustava 

čtyřčlánková, která se skládá z: 

1. Okresních soudů 

2. Krajských soudů 

3. Vrchních soudů 

4. Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu 

Do množiny okresních soudů náleží také obvodní soudy pro Prahu 1–10 a Městský 

soud v Brně. Mezi krajské soudy je pak řazen také Městský soud v Praze. Odlišné označení 

soudů je umožněno na základě ustanovení čl. 91 odst. 1 věty druhé Ústavy, a to jen na základě 

zákona. Taxativním výčtem soudů v čl. 91 Ústavy je vyloučeno, aby byly zřízeny další soudy 

jinak než přijetím příslušného ústavního zákona. Součástí soudní soustavy po vzniku 

samostatné ČR byly i vojenské soudy, avšak dle čl. 110 Ústavy zanikly ke dni 31. prosince 

1993 a jejich pravomoc byla přenesena na obecné soudy. Mimo uvedenou soustavu stojí 

samostatně Ústavní soud, který je podle čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti. 

 

Soudní soustavy se rovněž dotýkají příslušná ustanovení Listiny základních práv 

a svobod (vyhlášena předsednictvem České národní rady jako součást ústavního pořádku ČR 

pod Usnesením č. 2/1993 Sb.) dále jen „Listina“, která v Hlavě páté vymezuje právo na soudní 

a jinou právní ochranu. V souvislosti s pojmem soudní soustavy bych především chtěl 
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upozornit na čl. 38 odst. 1 Listiny, který upravuje právo na zákonného soudce, jehož nedílnou 

součástí je zákonné vymezení příslušnosti soudu a soudce, tak jak je předpokládáno ve větě 

druhé citovaného ustanovení. 

 

Ve vztahu k soudní soustavě (ale i k soudcům) je stěžejním zákonem zákon 

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

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“). ZSS navazuje na ústavní úpravu 

a podrobněji rozvíjí problematiku samotné soustavy soudů, jejich organizaci a činnost, dále 

upravuje hlavní zásady činnosti soudů, ustanovování, postavení a zánik funkce soudců 

a přísedících a státní správu soudů. Nedílnou součástí ZSS jsou jednotlivé přílohy, které 

vymezují názvy, obvody a sídla vrchních soudů, krajských soudů a okresních soudů a také 

názvy a sídla poboček krajských soudů a okresních soudů.53  

 

Dílčí úprava otázky organizace soudů je obsažena i v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní 

řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“), který upravuje v § 11 a násl. 

organizaci a činnost Nejvyššího správního soudu a krajských soudů v oblasti správního 

soudnictví. Dle ustanovení § 1 písm. a) SŘS je nutné jej chápat jako lex specialis k ZSS, tudíž 

se na správní soudnictví užije ZSS jen tehdy, kdy danou věc neupravuje SŘS. 

 

Další právní předpisy, které se větší či menší mírou dotýkají soudní soustavy jsou 

zejména: zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZÚS“), zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OSŘ“), zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZŘS“), zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“), zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSM“), zákon 

č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „RoKomSp“), zákon 

                                                 

53 Na rozdíl od předchozí úpravy, podle které bylo při vymezení soudních obvodů odkazováno na okresy a kraje 

upravené zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a prováděcími vyhláškami, bylo v ZSS přistoupeno 

k explicitnímu vymezení soudních obvodů. Technicky vzato šlo jen o vtělení úpravy soudních obvodů do ZSS, 

obsahově se jednalo o totožné obvody, jelikož zákonodárce označil tehdejší soustavu jako plně osvědčenou. 

Podstatnější však je, že touto úpravou je důsledně respektováno právo na zákonného soudce. 
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č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 37/1992 Sb., 

o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Než přistoupím k výkladu o jednotlivých soudech, chtěl bych upozornit, že některé 

instituty upravené ZSS jsou pro všechny soudy stejné nebo velice podobné, proto považuji za 

nadbytečné je u každého soudu opětovně rozebírat, a proto se jimi detailněji zabývám v kapitole 

pojednávající o okresních soudech. 

 

3.2 Okresní soudy 

Okresní soudy jsou prvním článkem celé soudní soustavy a zároveň se z procesního 

hlediska vždy jedná o soudy prvního stupně. V současné době je v ČR zřízeno celkem 

86 okresních soudů. Mezi okresní soudy zařazujeme i 10 obvodních soudů, které vykonávají 

působnost okresních soudů v hlavním městě Praze a Městský soud v Brně, který vykonává 

působnost okresního soudu pro obvod statutárního města Brna. 

 

Příloha č. 3 k ZSS upravuje názvy, obvody a sídla jednotlivých okresních soudů. 

Obvody okresních soudů jsou vymezeny taxativním výčtem území obcí a vojenských újezdů, 

přičemž není možné, aby jedno území obce spadalo do obvodu dvou a více okresních soudů 

a opačně, aby území obce nespadalo do žádného obvodu okresního soudu. Zde bych chtěl 

upozornit na skutečnost, že v uvedené příloze nejsou promítnuty proběhlé změny v územním 

členění státu, a dokonce jsou v ní uvedeny i obce, které již zanikly, a naopak chybí obce, které 

nově vznikly. Jako markantní příklady nesouladu mohu uvést okresy Brno-venkov (územní 

okres čítá 187 obcí, kdežto soudní obvod Okresního soudu Brno-venkov jen 137 obcí) a Ostrava 

(územní okres čítá 13 obcí, ale soudní obvod Okresního soudu v Ostravě jen obec jednu). 

Uvedený nesoulad je zjevně důsledkem rozdílnosti právních předpisů, které problematiku 

upravují, protože zákonodárce zvolil pro úpravu soudních obvodů formu zákona, kdežto pro 

úpravu území okresů zvolil jako postačující formu vyhlášku54, kterou lze snáze novelizovat než 

zákon. K problematice rozdílného členění státu z pohledu územního a soudního se vrátím ještě 

                                                 

54 Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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v kapitole pojednávající o krajských soudech. Pro úplnost ještě dodávám, že příloha č. 4 k ZSS 

upravuje názvy a obvody obvodních soudů v hlavním městě Praze. 

 

Na základě § 13 ZSS jsou v rámci organizace soudů zřízeny i pobočky okresních soudů. 

Pobočky vrchních soudů, Nejvyššího soudu či Nejvyššího správního soudu zřizovat nelze.55 

Pobočku soudu je nutno chápat pouze jako pracoviště soudu, u kterého je zřízena, a zároveň 

pobočka není účetní jednotkou a ani samostatnou organizační složkou státu podle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, protože 

tou je vždy jen samotný soud. Uvedené potvrzuje i ustanovení § 67 odst. 1 ZSS, dle kterého 

ministr spravedlnosti přiděluje soudce ke konkrétnímu soudu, nikoliv pobočce. Soudce 

vykonává svou funkci u pobočky výhradně na základě opatření dle vnitřní organizace práce, 

jež je prováděno příslušným rozvrhem práce.56 S ohledem na výše uvedené je tedy logické, že 

pobočka nemá ani zákonem stanovený vlastní obvod. Obvod pobočky je vymezen výčtem 

jednotlivých obcí, které spadají do obvodu příslušného okresního soudu, a to v rozvrhu práce 

daného okresního soudu. V souvislosti s okresními soudy doplňuji, že v současné době jsou 

zřízeny pobočky 3 okresních soudů (Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově, Okresní 

soud v Karviné – pobočka v Havířově a Okresní soud ve Vsetíně – pobočka ve Valašském 

Meziříčí), jejichž názvy a sídla jsou uvedeny v Příloze č. 7 k ZSS. 

 

Okresní soudy se skládají z předsedy, místopředsedy nebo místopředsedů soudu, 

předsedů senátů a dalších soudců. Předseda okresního soudu je jmenován z řad soudců na 

základě návrhu předsedy krajského soudu do jehož obvodu daný okresní soud spadá, a to 

ministrem spravedlnosti na funkční období 7 let. Předseda okresního soudu vykonává vedle 

rozhodovací činnosti také státní správu soudu, mezi kterou můžeme zařadit např. zajišťování 

chodu soudu po stránce organizační a personální; dohled na přípravnou službou justičních 

čekatelů, kteří vykonávají službu u okresního soudu; péče o rozvoj odbornosti soudců, vyšších 

                                                 

55 Podle původního návrhu zákona o soudech a soudcích měla být Ministerstvu spravedlnosti svěřena pravomoc 

zřídit vyhláškou v obvodu okresního, krajského nebo vrchního soudu jeho pobočku a stanovit její sídlo 

a působnost. Nakonec bylo přistoupeno k výslovné úpravě přímo zákonem, a to v zájmu důsledného naplnění 

ústavního zmocnění obsaženého v článku 91 odst. 2 Ústavy - srov. KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech 

a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 64. 

56 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 65–66. 
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soudních úředníků; dohled nad řádným chodem soudních kanceláří atd.57 Důležitým aspektem 

výkonu funkce předsedy okresního soudu je také vydávání rozvrhu práce.58 Ve vztahu 

k soudcovské radě okresního soudu pak platí, že předseda okresního soudu nemůže být jejím 

členem, avšak může iniciovat její svolání, účastnit se jí, předkládat návrhy a vyjadřovat se 

k otázkám, které jsou projednávány. U okresních soudů, kde je přiděleno 10 a méně soudců, 

vykonává působnost soudcovské rady shromáždění všech soudců, které předseda okresního 

soudu svolává, určuje jeho program a řídí. Konečně pak nelze opomenout zmocnění předsedy 

okresního soudu k podávání podnětů Nejvyššímu soudu ke sjednocování judikatury na základě 

pravomocných rozhodnutí okresního soudu.59 

 

Místopředseda okresního soudu je, stejně jako předseda, jmenován ministrem 

spravedlnosti, avšak na návrh předsedy okresního soudu a jeho funkční období je také 7 let. 

Taktéž vykonává vedle rozhodovací činnosti i státní správu soudu, jejíž rozsah stanovuje 

předseda okresního soudu. Ve vztahu k soudcovské radě okresního soudu má pak 

místopředseda okresního soudu totožné pravomoci jako předseda okresního soudu. 

 

Předseda senátu vykonává spolu s rozhodovací činností i organizaci a řízení činnosti 

senátu.60 Předsedové senátu jsou jmenování z řad soudců daného okresního soudu předsedou 

krajského soudu, do jehož obvodu okresní soud náleží.61 

 

ZSS stanovuje, že základem vnitřní organizace všech soudů jsou soudní oddělení, která 

jsou vytvořena podle senátů nebo samosoudců, přičemž tato oddělení jsou obligatorně 

vytvářena i v rámci poboček. Počty soudních oddělení odpovídají tomu, jaké počty soudců 

stanovilo Ministerstvo spravedlnosti pro daný soud. Pro výkon administrativních a dalších prací 

pro soudní oddělení jsou vytvářeny soudní kanceláře, v jejichž čele stojí vedoucí, přičemž 

soudní kancelář může vykonávat uvedené práce i pro vícero soudních oddělení. Nezbytnou 

součástí organizační struktury soudu jsou i další útvary či jednotliví zaměstnanci, kteří 

vykonávají správu soudu a další činnosti. Podrobnější úprava vnitřní organizace je obsažena ve 

                                                 

57 § 127 ZSS. 

58 K rozvrhu práce blíže viz § 41 a násl. ZSS. 

59 § 36 ZSS. 

60 § 34 ZSS. 

61 § 105 odst. 3 ZSS. 
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vyhlášce č. 37/1992 Sb. Jednotnou úpravu organizačního schématu však nenalezneme, neboť 

ta je vždy odvislá od podmínek konkrétního soudu (velikost soudu, působnosti soudu, počet 

zaměstnanců a jejich kvality a v neposlední řadě též na schopnostech manažerského řízení 

soudu).62 Pro získání představy o organizační struktuře okresního soudu odkazuji na přílohu 

č. 1 této práce, což je organizační schéma Okresního soudu ve Frýdku-Místku, které jsem 

vybral po pečlivém prověřování obdobných schémat ostatních okresních soudů s osobním 

závěrem, že zachycuje podstatné prvky jednoduchou a srozumitelnou formou.  

 

Soudcovská rada je zřizována u okresních soudů, kde vykonává funkci alespoň 

11 soudců. Skládá se buďto ze 3 členů (okresní soudy s nejvýše 29 soudci), nebo 5 členů 

(okresní soudy s nejméně 30 soudci), přičemž členem může být jen soudce. Působnost 

soudcovské rady okresního soudu je upravena v § 53 ZSS, podle kterého se zejména: vyjadřuje 

ke kandidátům na post předsedy a místopředsedy okresního soudu, vyjadřuje k přidělení 

či přeložení soudců k danému okresnímu soudu nebo k přeložení soudce tohoto okresního 

soudu k jinému okresnímu soudu, projednává návrh rozvrhu práce a případných změn a dále se 

vyjadřuje k zásadním otázkám státní správy soudu. Podle současné právní úpravy je však 

soudcovská rada pouze poradním orgánem předsedy soudu, tudíž se předseda soudu nemusí 

řídit jejím usnesením. Protože obsazení a vnitřní organizace dalších soudů je ve většině rysů 

takřka totožná s okresními soudy, tak tuto otázku u příslušných soudů podrobněji již 

nerozvíjím. 

 

Rozhodovací činnost okresních soudů je vykonávána soudci a přísedícími. Na 

rozhodovací činnosti se dále v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy podílejí vyšší 

soudní úředníci, justiční čekatelé, asistenti soudců, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé. 

Okresní soud rozhoduje samosoudcem, vyjma případů, o kterých zákony stanoví, že jsou 

rozhodovány senáty. Tyto senáty se vždy skládají ze soudce, který je předsedou daného senátu, 

a 2 přísedících.63 

 

ZSS stanovuje v § 33 zásadu, podle které rozhodují okresní soudy jako soudy prvního 

stupně, jestliže tak stanoví příslušné procesní předpisy a v dalších zákonem stanovených 

                                                 

62 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 96–97. 

63 Přísedící reprezentují tzv. laický prvek, který je předpokládán čl. 94 odst. 2 Ústavy. Právní úpravu přísedících 

nalezneme v § 64 a násl. ZSS. 
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případech. Obecně lze říci, že okresní soudy rozhodují věci s nižší typovou složitostí 

a nevyžadující úzkou specializaci a potřebné kvality soudců. Uvedené pravidlo je dle mého 

názoru nejmarkantnější v trestním řízení. Podle ustanovení § 16 a §17 TŘ koná okresní soud 

trestní řízení v prvním stupni tehdy, kdy jej nekoná krajský soud. Krajský soud koná trestní 

řízení o trestných činech, za jejichž spáchání lze uložit trest odnětí svobody, jehož dolní sazba 

je nejméně 5 let, nebo pokud zákon umožňuje za jejich spáchání uložit výjimečný trest (trest 

odnětí svobody na 20–30 let, či na doživotí) a o taxativně vypočtených trestných činech, které 

jsou dle názoru zákonodárce takové právní a skutkové složitosti vyžadující rozhodování 

krajským soudem, a předpokladu, že u krajského soudu působí zkušenější a úžeji zaměření 

soudci. Z ministerského materiálu České soudnictví 2016: Výroční statistická zpráva (dále jen 

„výroční zpráva Ministerstva spravedlnosti“) vyplývá, že okresní soudy nejčastěji projednávají 

trestné činy krádeže, zanedbání povinné výživy a maření výkonu úředního rozhodnutí.64 

Okresní soudy dále vydávají některá rozhodnutí v rámci tzv. přípravného řízení (fáze trestního 

řízení před podáním obžaloby) jako jsou např. rozhodnutí o vazbách, povolení k domovní 

prohlídce, nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu atd.). V souvislosti 

s trestním řízením ještě musím upozornit na ustanovení § 4 ZSM, který hovoří o tom, že soudy 

pro mládež vykonávají soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak 

trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let. Nejedená se však o speciální soudy 

z institucionálního hlediska, ale o specializované senáty a soudce okresních, krajských, 

vrchních soudů a v případě Nejvyššího soudu senát v rámci trestního kolegia. 

 

V civilním řízení je dle § 9 odst. 1 OSŘ a dle § 3 ZŘS příslušnost okresních soudů 

vymezena obdobně, tj. že okresní soudy jsou příslušné pro řízení v prvním stupni, není-li 

zákonem stanoveno jinak. I zde tak ve vybraných věcech působí okresní soudy a krajské soudy 

jako soudy prvního stupně v závislosti na typovou složitost a míru specializace. Explicitní 

stanovení věcné příslušnosti okresního soudu nalezneme v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, podle jehož § 45 je 

okresní soud věcně příslušným exekučním soudem. 

 

                                                 

64 České soudnictví 2016: Výroční statistická zpráva. s. 30. In Justice.cz [online]. [cit.17.07.2017]. 

Dostupné z: http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=355020. 
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V řízeních podle výše uvedených procesních předpisů jedná a rozhoduje v naprosté 

většině případů samosoudce, pakliže se nejedná o pracovní věc a další věc dle jiného zákona, 

ve které jedná a rozhoduje senát.65 Senát okresního soudu také rozhoduje o žalobě na obnovu 

řízení a o žalobě pro zmatečnost ve výše uvedených věcech dle § 235h odst. 1 OSŘ. 

 

Pro úplnost ještě uvádím, že ZSS upravuje v § 38 kauzální příslušnost Obvodního soudu 

pro Prahu 6 pro obvod celého území státu k řízení v trestních věcech, které se týkají výkonu 

rozhodnutí cizozemského soudu podle mezinárodní smlouvy v režimu podle čl. 10 Ústavy. Do 

29. 9. 2017 ale byla v již zrušeném § 37 ZSS upravena i kauzální příslušnost Obvodního soudu 

pro Prahu 2 v trestních věcech proti pachatelům trestných činů v dopravě a trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky, které by jinak rozhodovaly všechny ostatní pražské 

obvodní soudy. Tato poměrně historicky daná kauzální příslušnost byla zrušena zejména 

s odůvodněním, že tyto trestné činy nebývají právně a skutkově natolik složité, aby byl k jejich 

projednání specializován jeden soud. Vyzdvihnul bych ještě v důvodové zprávě uvedený 

důvod, a sice, že koncentrace rozhodování o těchto trestných činech u jednoho soudu skýtá jistý 

potenciál pro korupční jednání, což je dokladováno odsouzením bývalého soudce tohoto soudu 

v souvislosti s jeho rozhodováním právě o trestných činech v dopravě.66 

 

3.3 Krajské soudy 

Krajské soudy jsou druhým článkem soudní soustavy ČR a zároveň z procesního 

hlediska působí jako soudy prvního stupně nebo soudy druhého stupně. V současnosti v ČR 

působí 7 krajských soudů a Městský soud v Praze, jenž vykonává působnost krajského soudu 

pro soudní obvod hlavního města Prahy. 

 

                                                 

65 Viz § 36a odst. 1 OSŘ. Nutno podotknout, že v současnosti neexistuje žádný další zákon, který by svěřoval 

rozhodování v určitých věcech senátu okresního soudu, proto lze uzavřít, že okresní soud rozhoduje v senátu pouze 

pracovní věci. 

66 Důvodová zpráva k zákonu č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. s. 76 a násl. In Psp.cz [online]. [cit.30.11.2017]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=120126. 

 



31 

 

Příloha č. 2 k ZSS upravuje názvy, obvody a sídla jednotlivých krajských soudů. Každý 

obvod krajského soudu je vymezen taxativním výčtem obvodů okresních soudů. Ke dni nabytí 

účinnosti ZSS byly dle jeho přílohy č. 5 v obvodech příslušných krajských soudů zřízeny 

pobočky, a to tyto: Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajský soud 

v Ostravě – pobočka v Olomouci. Tyto pobočky byly převzaty z úpravy obsažené ve vyhlášce 

č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů. 

 

Podle této vyhlášky byla zřízena v roce 1994 i táborská pobočka Krajského soudu 

v Českých Budějovicích, ovšem v návrhu ZSS nebyla vůbec uvedena. K jejímu zákonnému 

zakotvení došlo až na základě pozměňovacího návrhu zákona č. 228/2002 Sb., který předložila 

poslankyně Vlasta Parkanová, nicméně její existence byla zaručena po omezenou dobu jen do 

konce roku 2006. Poslankyně Parkanová svůj návrh odůvodnila tak, že: „nepřijetím jejího 

návrhu by pobočka zanikla, na což pobočka nebyla na tuto radikální změnu nijak 

připravena.“67 O překotnosti tohoto řešení svědčí i takový detail, že vůbec nebyl opraven 

navrhovaný název pobočky a byl tak přijat s chybou spočívající v chybějící předložce (Krajský 

soud České Budějovice – pobočka v Táboře). V roce 2005 tatáž poslankyně předložila 

pozměňovací návrh zákona č. 79/2006 Sb., kterým bylo vypuštěno časové omezení existence 

pobočky. Poslankyně svůj návrh zdůvodnila tím, že: „pobočka se za dobu své existence 

z hlediska potřeb justice a občanů plně osvědčila, dále že jejím zrušením by došlo k přesunutí 

agendy ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, přičemž budova Krajského soudu 

v Českých Budějovicích byla kapacitně naplněna, na což by musely být vynaloženy nemalé 

náklady.“68 

 

Otázkou k zamyšlení je, zda přístup k zachování existence této pobočky byl koncepční, 

protože v případě ostatních poboček krajských soudů jsou tyto umístěny alespoň v sídlech 

krajů, čímž je minimálním způsobem suplována neexistence samostatných krajských soudů 

v těchto městech. 

 

                                                 

67 Stenoprotokol z 47. schůze Poslanecké sněmovny ve III. volebním období ze dne 12. března 2002. In Psp.cz 

[online]. [cit. 22.07.2017]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/047schuz/s047020.htm. 

68 Stenoprotokol z 51. schůze Poslanecké sněmovny ve IV. volebním období ze dne 14. prosince 2005. In Psp.cz 

[online]. [cit. 22.07.2017]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/051schuz/s051480.htm#r1. 
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Přílohou č. 6 k ZSS byly zřízeny další pobočky krajských soudů, tj. Krajský soud 

v Plzni – pobočka v Karlových Varech, Krajský soud v Hradci Králové – pobočka 

v Pardubicích, Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě a Krajský soud v Brně – pobočka ve 

Zlíně. Zahájení jejich činnosti ale bylo podmíněno přijetím zvláštního zákona, resp. nabytím 

jeho účinnosti.69 Pro úplnost doplňuji, že přepokládaná karlovarská pobočka Krajského soudu 

v Plzni doposud reálně zřízena nebyla. Jako odloučené pracoviště Krajského soudu v Plzni 

působí v Karlových Varech toliko podatelna v budově Okresního soudu v Karlových Varech. 

 

Jak bylo výše uvedeno, soudní obvody krajských soudů jsou vymezeny vyjmenovanými 

obvody okresních soudů. Ačkoliv v době projednávání návrhu ZSS již byly zřízeny vyšší 

územní samosprávné celky (kraje),70 reflexe jejich existence byla pouze částečná v tom smyslu, 

že zákonodárce namísto zřízení samostatných krajských soudů v sídelních městech krajů 

přistoupil ke zřízení již zmíněných poboček stávajících krajských soudů v těchto městech 

(vyjma již zmíněné táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích). 

 

Díky tomu, že vedle sebe stojí v současnosti 14 krajů jako samosprávných celků 

a 8 krajů jako územních celků, může docházet a bohužel dochází k matoucím situacím. Jednu 

z těchto situací bych si dovolil dále demonstrovat na situaci v Kraji Vysočina, který je dle mého 

názoru ukázkovým případem. Odvolacím soudem pro obyvatele Havlíčkova Brodu, pro kterého 

je v prvním stupni místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, není Krajský soud 

v Brně – pobočka v Jihlavě, který je vzdálen zhruba pouze 25 km, ale v návaznosti na aktuálně 

platný rozvrh práce Krajského soudu v Hradci Králové buďto samotný cca 80 km vzdálený 

Krajský soud v Hradci Králové anebo cca 65 km vzdálený Krajský soud v Hradci Králové – 

pobočka v Pardubicích. Jsem toho názoru, že zákonodárce měl jednoznačně přistoupit 

                                                 

69 Jedná se o zákony č. 199/2002 Sb., o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky 

v Pardubicích, č. 171/2004 Sb., o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně a č. 117/2008 Sb., 

o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě, které provedly ustanovení § 13 odst. 3 ZSS. 

70 Samosprávné kraje byly zřízeny ke dni 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územně samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky. 
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k vytvoření „plnohodnotných“ krajů. Zajisté by to bylo ku prospěchu věci i v souvislosti 

s dopravními, časovými a finančními možnostmi obyvatel.71 

 

V posledních letech bylo možné zaznamenat tendence k osamostatnění některých 

poboček krajských soudů, konkrétně liberecké a pardubické. V případě liberecké pobočky 

zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo již několik návrhů zákona, dle kterých mělo dojít 

ke zřízení samostatného Krajského soudu v Liberci. Návrhy ale buďto nestihly být Poslaneckou 

sněmovnou vůbec řádně projednány z důvodu uplynutí volebního období nebo byly zamítnuty 

již v prvním čtení. Vláda vždy vyjádřila k předloženým návrhům nesouhlasné stanovisko, a to 

zejména z důvodu nekoncepčnosti a nesystémovosti navrhovaného řešení, protože návrh vždy 

předpokládal vznik pouze jediného krajského soudu.72 S takovým stanoviskem lze souhlasit, 

ačkoliv je obecný úmysl navrhovatelů, tedy přiblížení soudní soustavy samosprávnému členění 

státu, dle mého názoru správný. Bohužel opakovaně podané návrhy se nestaly pomyslnou 

roznětkou zahájení seriózní diskuse o zřízení krajských soudů tam, kde do teď působí pouze 

jejich pobočky. 

 

Krajské soudy se obdobně jako okresní soudy skládají z předsedy soudu, místopředsedů 

soudu, předsedů senátu a dalších soudců. Předseda krajského soudu je taktéž jmenován 

ministrem spravedlnosti na 7 let a vedle rozhodovací činnosti vykonává také státní správu 

krajského soudu a také okresních soudů v jeho obvodu. Obdobný vztah mezi jinými soudy 

nenalezneme. Výkon funkce a kompetencí funkcionářů krajského soudu a soudcovské rady je 

velice podobný jako v případě okresního soudu, proto zde odkazuji na kapitolu 3.2, kde je tato 

problematika rozvedena. Stejně jako v případě okresních soudů jsou základem vnitřní 

organizace krajských soudů a jejich poboček soudní oddělení.  

 

Obdobně jako v případě okresních soudů je rozhodovací činnost vykonávána soudci 

a přísedícími, přičemž je také umožněno podílet se na rozhodovací činnosti v zákonem 

stanoveném rozsahu i vyšším soudním úředníkům, justičním čekatelům a soudním tajemníkům. 

                                                 

71 Pro dokreslení nekomplexnosti úpravy krajů doplním, že kupř. krajská ředitelství Policie ČR působící v souladu 

s rozdělením státu na 14 krajů byla zřízena až ke dni 1. ledna 2010 v souvislosti s tehdejší reformou Policie ČR. 

72 Stanovisko vlády č. 483/1 ze dne 12. 10. 2011. In Psp.cz [online]. [cit. 22.11.2017]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=75320.; Stanovisko vlády č. 539/1 ze dne 29. 7. 2017. In Psp.cz 

[online]. [cit. 22.11.2017]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115363. 
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Krajský soud rozhoduje v senátech a dále v zákonem stanovených případech 

samosoudci. Složení senátů je odvislé od instanční pozice krajského soudu. V prvním stupni 

rozhoduje senát složený z předsedy senátu a dvou přísedících a v druhém stupni senát složený 

z předsedy senátu a ze 2 soudců. 

 

Ustanovení § 29 ZSS vymezuje obecně věcnou příslušnost krajských soudů, podle 

kterého krajské soudy rozhodují jako soudy druhého stupně, tj. o opravných prostředcích proti 

rozhodnutím okresních soudů spadajících do jejich obvodu, a dále rozhodují jako soudy prvního 

stupně, stanoví-li tak zvláštní zákon. Analogicky s ohledem na materii rozhodovanou okresními 

soudy lze tvrdit, že krajským soudům jsou svěřeny k rozhodování v první instanci ty věci, které 

jsou vyšší skutkové či právní složitosti. 

 

V civilním řízení rozhodují krajské soudy v prvním stupni vybrané obchodněprávní 

věci, autorskoprávní věci, věci práva sociálního zabezpečení ad.73 Krajské soudy jsou dále 

tzv. rejstříkovými soudy (kromě Krajského soudu v Praze, místo kterého je příslušný 

v rejstříkových věcech Městský soud v Praze74), tzn. že vedou veřejné rejstříky75 a jsou v té 

souvislosti příslušné k řízení ve věcech veřejných rejstříků. Městský soud v Praze je podle § 39 

ZSS kauzálně příslušným soudem ve věcech průmyslového vlastnictví a ochrany práv 

k odrůdám pro celé území ČR. Spolu s úpravou kauzální příslušnosti okresních soudů se jedná 

o naprosto výjimečnou úpravu, oproti např. slovenské úpravě.76 

 

Významnou agendou krajských soudů je rozhodování v insolvenčních věcech, ve 

kterých rozhodují v prvním stupni dle § 7a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) (dále jen „IZ“) v insolvenčním řízení, incidenčních sporech, ve 

sporech o náhradu škody nebo jiné újmy a konečně ve věcech, které vyplývají z právních vztahů 

mezi dlužníkem a insolvenčním správcem. Vedle rozhodovací činnosti vykonává krajský soud 

                                                 

73 Srov. § 9, § 9a OSŘ a § 3 odst. 2 ZŘS. 

74 § 39 odst. 1 ZSS 

75 K pojmu veřejných rejstříků viz zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 

ve znění pozdějších předpisů.  

76 Ke slovenské úpravě kauzální příslušnosti viz kapitola 4 této práce. 
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v rámci insolvenčního řízení i dohlédací činnost nad postupy a činností dalších procesních 

subjektů insolvenčního řízení. 

 

Zákonná kritéria věcné příslušnosti v trestním řízení již byla rozebrána v kapitole 

pojednávající o okresním soudu, tudíž si dovoluji na ni odkázat. Podle údajů z výroční zprávy 

Ministerstva spravedlnosti se krajské soudy v roce 2016 nejčastěji zabývaly trestnými činy 

nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, 

podvodu, zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby a vraždy.77 

 

Krajské soudy (resp. specializované senáty krajských soudů) jsou prvním stupněm 

v rámci správního soudnictví a rozhodují dle § 7 SŘS zejména o žalobách proti rozhodnutí 

správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu a před nezákonným zásahem 

správního orgánu, ve věcech volebních a místního a krajského referenda a o zrušení opatření 

obecné povahy. rozhodovat jako soudy prvního stupně věci náležící do správního soudnictví.78 

Podle údajů výroční zprávy Ministerstva spravedlnosti krajské soudy v rámci správního 

soudnictví v roce 2016 nejčastěji projednávaly správní žaloby ve věcech pobytu a evidence 

cizinců, ve věcech daní a ve věcech přezkoumávání rozhodnutí podle azylového zákona, ve 

věcech správy dopravy a žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.79 

 

3.4 Vrchní soudy 

K vrchním soudům je vhodno nejprve uvést okolnosti, za kterých, v souvislosti se 

vznikem samostatné ČR, vznikly, resp. byly obnoveny. Jak jsem již uvedl v kapitole 2.4 této 

práce, vrchní soudy byly zrušeny v roce 1948 zákonem o zlidovění soudnictví a po zbytek trvání 

československého státu, tj. do 31. prosince 1992, nebyly obnoveny. 

 

Dne 19. července 1991 byl přijat zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, na jehož 

základě došlo k přeměně Nejvyššího soudu ČSSR v Nejvyšší soud ČSFR a zároveň 

k jeho přemístění z Prahy do Brna. Nastala tak situace, kdy Nejvyšší soud ČSFR sídlil v Brně 

                                                 

77 České soudnictví 2016: Výroční statistická zpráva. s. 68. In Justice.cz [online]. [cit. 17.07.2017]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=355020. 

78 Viz § 4 SŘS. 

79 České soudnictví 2016: Výroční statistická zpráva. s. 82. In Justice.cz [online]. [cit. 17.07.2017]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=355020. 
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a Nejvyšší soud ČR v Praze. Vznik současných vrchních soudů můžeme označit jako výsledek 

kompromisu z řešení sporu předsedů (Otakara Motejla a Antonína Mokrého) „konkurujících 

si“ nejvyšších soudů, tj. Nejvyššího soudu ČSFR a Nejvyššího soudu ČR.80 V souvislosti 

s blížícím se zánikem ČSFR a zrušením systému duality federálních a republikových orgánů 

bylo nutno vyřešit i otázku budoucnosti stávajících nejvyšších soudů, jelikož existence dvou 

nejvyšších soudů byla z podstaty věci vyloučena a jejich předsedové neústupně obhajovali, že 

právě „ten jejich“ soud má být Nejvyšším soudem ČR. Nakonec bylo přistoupeno komisí pro 

Ústavu ke kompromisnímu řešení a Nejvyšší soud ČSFR byl přeměněn v Nejvyšší soud ČR 

a z tehdejšího Nejvyššího soudu ČR se stal Vrchní soud v Praze, který byl doplněn o Vrchní 

soud v Olomouci, jenž zahájil činnost až od 1. ledna 1996.81 Do té doby vyřizoval jemu 

příslušné věci Vrchní soud v Praze. 

 

Třetím článkem soudní soustavy a v zásadě vždy druhým stupněm jsou tedy 2 vrchní 

soudy, již zmíněný Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci. Příloha č. 1 k ZSS 

upravuje názvy, obvody a sídla vrchních soudů. Obvody vrchních soudů jsou vymezeny výčtem 

obvodů krajských soudů a lze přibližně říci, že obvodem Vrchního soudu v Praze je území 

Čech, kdežto obvodem Vrchního soudu v Olomouci je území Moravy a Slezska, a tak jsou 

vrchní soudy i svým způsobem odkazem na prvorepublikové vrchní soudy. 

 

Vrchní soudy se stejně jako v předchozích případech skládají z předsedy, místopředsedů 

soudu, předsedů senátů a dalších soudců. Z dikce § 26 ZSS vyplývá, že stejně jako v případě 

krajských soudů musí být místopředsedové alespoň 2. Rozhodovací činnost je vykonávána 

výlučně senáty, které se skládají z předsedy senátu a 2 soudců a v zákonem stanoveném 

rozsahu je možné, aby se na rozhodovací činnosti podíleli vyšší soudní úředníci a soudní 

tajemníci. 

 

Věcná příslušnost vrchních soudů je obecně vymezena v § 25 ZSS. Vrchní soudy tak 

působí hlavně jako odvolací soudy proti rozhodnutím krajských soudů, které rozhodují jako 

soudy prvního stupně. Vrchní soudy rozhodují v dalších zákonem stanovených případech, jako 

                                                 

80 NĚMEČEK, Tomáš. Vojtěch Cepl: život právníka ve 20. století. Praha: Leges, 2010. s. 96.  

81 Viz § 1 zákona č. 241/1995 Sb., o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci. 
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např. o povolení použití zpravodajské techniky,82 o návrzích k přikázání věci jinému soudu, 

o návrzích o vyloučení soudců z rozhodování věci atd.). Taková rozhodnutí však nejsou 

meritorními rozhodnutími. 

 

3.5 Nejvyšší soud 

Nejvyšší soud je čtvrtým článkem soudní soustavy. Nejvyšší soud je podle 

ustanovení čl. 92 Ústavy konstituován jako vrcholný soudní orgán ve všech věcech, které náleží 

do pravomoci soudů, vyjma těch, o kterých rozhoduje Ústavní soud či Nejvyšší správní soud. 

Nejvyšší soud sídlí v Brně a jeho obvodem je území celé ČR. 

 

Nejvyšší soud je složen z předsedy soudu, místopředsedů soudu, předsedů kolegií, 

předsedů senátů a dalších soudců. Na základě pravomoci svěřené dle čl. 62 písm. f) Ústavy 

jmenuje prezident republiky z řad soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu. 

Nejvýznamnějším kolektivním orgánem je plénum Nejvyššího soudu, které se skládá 

z předsedy, místopředsedů, předsedů kolegií, předsedů senátů a ostatních soudců Nejvyššího 

soudu. Vedle toho, že projednává jednací řád Nejvyššího soudu, tak i zaujímá stanoviska 

k rozhodovací činnosti soudů v otázkách, které jsou sporné mezi kolegii nebo spadajících do 

příslušnosti obou kolegií. 

 

Soudci na základě svého zařazení tvoří kolegia, která jsou v současnosti dvě – 

občanskoprávní a obchodní kolegium a trestní kolegium. Kolegia sledují a vyhodnocují 

pravomocná rozhodnutí soudů nižších stupňů, zaujímají k nim stanoviska a získané poznatky 

zobecňují. Dále předsedovi Nejvyššího soudu předkládají podněty k návrhům na zaujetí 

stanoviska plénem k rozhodovací činnosti nižších soudů. Těmito činnostmi je naplňováno 

nejdůležitější poslání Nejvyššího soudu, a to zajišťování jednotnosti a zákonnosti rozhodování 

                                                 

82 Vrchní soud v Praze, resp. předseda senátu, povoluje Bezpečnostní informační službě na základě § 9 odst. 1 

zákona č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů použití zpravodajské 

techniky, kterou se rozumí použití specifických prostředků, používaných utajovaným způsobem, kterými je 

zasahováno do základních práv a svobod občanů (odposlouchávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek 

atd. Blíže k pojmu zpravodajská technika viz § 8 zákona o bezpečnostní informační službě). Obdobně je upraveno 

povolení použití zpravodajské techniky Vojenským zpravodajstvím (viz zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském 

zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů). 
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soudů. Kolegia dále vybírají a rozhodují o tom, které zásadní judikáty budou zařazeny do 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.83  

 

Rozhodovací činnost Nejvyššího soudu je dle § 19 ZSS vykonávána velkými senáty 

kolegií a senáty. Velké senáty kolegií jsou složen z nejméně 9 soudců příslušného kolegia 

a rozhodují o věcech, které jim byly předloženy některým ze senátů, dospěl-li tento k jinému 

právním názoru, jenž je rozdílný, od již vyjádřeného právního názoru v dřívějším rozhodnutí 

Nejvyššího soudu. 

 

Vedle velkých senátů kolegií jsou zřízeny v rámci kolegií tříčlenné senáty, které 

vykonávají největší objem rozhodovací činnosti, a to tím, že rozhodují o mimořádných 

opravných prostředcích proti rozhodnutím odvolacích soudů (o dovoláních a v trestním řízení 

také o stížnosti pro porušení zákona), o určení místní a věcné příslušnosti soudů, o uznání 

a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území ČR a dále kupř. dle § 314m TŘ 

přezkoumává zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 

 

3.6 Nejvyšší správní soud 

Podle čl. 92 Ústavy je Nejvyšší správní soud spolu s Nejvyšším soudem dalším 

vrcholným článkem soudní soustavy. Nejvyšší správní soud však počal vykonávat svou činnost 

až ode dne 1. ledna 2003, kdy nabyl účinnosti SŘS, kterým byl Nejvyšší správní soud se sídlem 

v Brně zřízen. 

 

Považuji na tomto místě za vhodné uvést důvody, proč k jeho skutečnému vzniku došlo 

až po celých deseti letech od nabytí účinnosti Ústavy. Nejprve se musíme vrátit do doby po 

listopadu 1989. Vzhledem k tomu, že po dobu existence totalitního režimu správní soudnictví 

neexistovalo, poté co bylo zlikvidováno ústavním zákonem č. 64/1952 Sb., o soudech 

a prokuratuře, který vůbec neupravoval otázku správního soudnictví a derogačním ustanovením 

obsaženým v § 18 odst. 2 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, kterým byly zrušeny všechny 

předpisy o správním soudu, bylo nutné po pádu totalitního režimu tuto situaci urychleně 

napravit. Základ správního soudnictví byl položen čl. 36 odst. 2 Listiny. Zákonodárce byl 

                                                 

83 Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu jsou uveřejňována stanoviska Nejvyššího soudu, 

jež byla zaujata kolegii nebo plénem a vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu a dalších soudů. 
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vystaven časovému tlaku napříč právním řádem, jelikož podle § 6 odst. 1 uvozovacího 

ústavního zákona k Listině musely být ústavní zákony, zákony a další právní předpisy uvedeny 

do souladu s Listinou do dne 31. prosince 1991, jinak by k tomuto dni pozbyly účinnosti. 

Zákonodárce tak zvolil zřejmě jednodušší cestu prostřednictvím novelizace OSŘ, dle jehož 

nově vložené části páté vykonávaly soudní přezkum rozhodnutí 

orgánů veřejné moci obecné soudy.  

 

Uvedená úprava postupem času měla čím dál více zásadních nedostatků, na což 

opakovaně upozorňoval Ústavní soud ve svých nálezech. Ústavní soud s účinností ke dni 1. 

ledna 2003 definitivně nálezem84 celou část pátou OSŘ zrušil. Ústavní soud uzavřel, že úprava 

správního soudnictví vykazovala závažné ústavněprávní deficity, protože některé aktivity 

veřejné správy, stejně jako její případná nečinnost, nebyly vůbec pod kontrolou soudní moci. 

Ústavní soud rovněž vytknul zákonodárci, že správní soudnictví bylo organizováno takovým 

způsobem, který naprosto ignoroval skutečnost, že součástí soustavy soudů dle Ústavy je také 

Nejvyšší správní soud, který nebyl do té doby ustanoven. Uvedený nález můžeme označit jako 

zásadní impuls, který vyvinul konečně náležitý tlak na zákonodárce k urychlenému přijetí 

příslušné zákonné úpravy správního soudnictví. 

 

Nejvyšší správní soud se dle § 13 odst. 1 SŘS skládá z předsedy soudu, místopředsedy 

soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Jmenování předsedy 

a místopředsedy Nejvyššího správního soudu je upraveno v § 13 odst. 2 SŘS, dle kterého 

jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu z řad soudců tohoto soudu 

prezident republiky. Zákonodárce tedy zvolil odlišnou úpravu od úpravy jmenování předsedy 

a místopředsedů Nejvyššího soudu. Tuto úpravu nepovažuji za zdařilou, neboť dle mého názoru 

měla být pravomoc prezidenta republiky jmenovat předsedu a místopředsedu Nejvyššího 

správního soudu z řad soudců Nejvyššího správního soudu zařazena pod čl. 62 Ústavy. Za 

současného stavu musí být jmenování představitelů Nejvyššího správního soudu 

kontrasignováno předsedou vlády nebo jím pověřeným členem. Již ze samotného postavení 

Nejvyššího správního soudu, ale i z jemu svěřených pravomocí, dle mého názoru vyplývá, že 

jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu jako významných 

představitelů justice by mělo být ve stejném režimu jako jmenování předsedy a místopředsedy 

                                                 

84 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 ze dne 27. června 2001. 
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Nejvyššího soudu, čímž by byla jednoznačně podtrhnuta pozice Nejvyššího správního soudu 

jako jednoho z vrcholů soudní soustavy. 

 

Nejvyšší správní soud rozhoduje s ohledem na povahu projednávané věci podle § 16 

SŘS v senátech (tříčlenných a sedmičlenných) nebo v rozšířených senátech (sedmičlenných 

a devítičlenných), není-li zákonem stanoveno, že rozhoduje předseda senátu. Všichni soudci 

Nejvyššího správního soudu tvoří plénum. 

 

Rozšířené senáty rozhodují v případech, kdy senáty dospěly v rámci rozhodování 

k odlišnému právnímu názoru již vyjádřenému v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

Rozšířené senáty rozhodují i v případě, kdy senát opakovaně dospěl při rozhodování 

k odlišnému právnímu názoru v téže právní otázce, o který opírá své rozhodnutí správní orgán. 

Jestliže se rozšířený senát usnese na právním názoru, který je shodný s dosavadní rozhodovací 

praxí, přijme jej jako zásadní rozhodnutí. Všichni soudci Nejvyššího správního soudu tvoří 

plénum, které na návrh předsedy projednává počet kolegií85 Nejvyššího správního soudu, 

jednací řád a zaujímá stanovisko z důvodu sjednocení rozhodovací praxe v otázkách, které se 

týkají více kolegií nebo jsou mezi kolegii sporné. 

 

Nejvyšší správní soud rozhoduje zejména o kasačních stížnostech proti rozhodnutím 

krajských soudů, o návrzích a žalobách na ochranu veřejných subjektivních práv. Jako soud 

jediné instance rozhoduje o vybraných otázkách ve věcech voleb do Parlamentu České 

republiky, Evropského parlamentu a voleb prezidenta republiky, ve věcech rozpuštění, 

pozastavení či obnovení činnosti politických stran a hnutí. Nejvyšší správní soud dále rozhoduje 

na základě § 97 a násl. SŘS kompetenční spory mezi orgány veřejné správy, které si osobují, 

nebo popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v řízení před správním orgánem. Nejvyšší 

správní soud vykonává na základě ustanovení § 3 zákona č. 7/2002, o řízení ve věcech soudců, 

státních zástupců a soudních exekutorů, také působnost kárného soudu. V kárném řízení86 jedná 

a rozhoduje kárný soud v senátech, které se skládají z předsedy, jeho zástupce a přísedících. 

Předsedou je vždy soudce Nejvyššího správního soudu, jeho zástupcem je vždy soudce 

                                                 

85 Kolegia Nejvyššího správního soudu byla zrušena ke dni 1. ledna 2014 na základě usnesení pléna Nejvyššího 

správního soudu č. j. S 4/2013-2/3 ze dne 27. listopadu 2013. 

86 V kárném řízení je posuzováno kárné provinění soudců, státních zástupců a soudního exekutora a dále 

způsobilost soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci. 
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Nejvyššího soudu a obsazení pozice přísedících je odvislá od toho, proti komu se kárné řízení 

vede. 

 

Nejvyšší správní soud publikuje vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

a krajských soudů v rámci správního soudnictví a stanoviska a zásadní usnesení Nejvyššího 

správního soudu ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, k jejímuž vydávání je 

zmocněn § 22 SŘS, což je důležitým prvkem pro zajišťování jednotnosti rozhodování soudů. 

 

Pro úplnost je třeba zmínit, že v sídle Nejvyššího správního soudu jedná a rozhoduje 

podle RoKomSp zvláštní senát složený ze tří soudců Nejvyššího soudu a ze tří soudců 

Nejvyššího správního soudu o tzv. kompetenčních sporech mezi soudy a orgány moci výkonné, 

územní, profesní a zájmové samosprávy. V této souvislosti bych chtěl poukázat na jisté unikum 

tohoto senátu, a to jeho složení a rozhodování. Na rozdíl od senátů jiných soudů je počet jeho 

členů sudý, přičemž zákon ani neupravuje situaci, kdy dojde k rovnosti hlasů. Z důvodové 

zprávy k návrhu tohoto zákona se dozvídáme, že zákonodárce sudý počet zvolil zcela záměrně 

za účelem nutnosti kompetenční spor rozhodnout tak, aby zvláštní senát při projednávání musel 

dospět k většině hlasů, a také aby byla vyloučena možná majorizace ve prospěch soudů, nebo 

ve prospěch orgánů moci výkonné, územní, profesní a zájmové samosprávy.87 

 

3.7 Ústavní soud 

Přestože jádrem této práce je soustava obecných soudů, nemohu opomenout přiměřeně 

pojednat o Ústavním soudu. Samotná úprava Ústavního soudu v Ústavě napovídá, že Ústavní 

soud stojí mimo soustavu soudů podle čl. 91 odst. 2 Ústavy a také že plní zcela odlišnou funkci. 

Ústavní soud jakožto orgán, je na základě čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti. 

Ústavní soud je jediným orgánem soudního typu, který výlučně vykonává ochranu ústavnosti. 

Z tohoto důvodu lze označit české ústavní soudnictví jako koncentrované a specializované. 

Ústavní soud opakovaně ve svých nálezech a usneseních88 vyjadřuje stanovisko, že není 

obecným soudem dalšího stupně a rovněž že není součástí soustavy obecných soudů, kterým 

by byl instančně nadřazen.  

                                                 

87 Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. s. 7-8. In Psp.cz 

[online]. [cit. 25.10.2017]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29054. 

88 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2904/16 ze dne 6. února 2017 či usnesení Ústavního soudu 

sp. zn. IV. ÚS 2055/12 ze dne 28. listopadu. 2012. 
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Základem právní úpravy pozice, organizace a činnosti Ústavního soudu jsou jednak 

příslušná ustanovení Ústavy (zejména čl. 83 až čl. 89) a jednak ZÚS. Dle § 63 ZÚS se pro řízení 

před Ústavním soudem přiměřeně použije i OSŘ a předpisů, vydaných k jeho provedení a dle 

§ 108 ZÚS se použije pro řízení o ústavní žalobě dle čl. 65 odst. 2 Ústavy přiměřeně ustanovení 

TŘ. Soudci Ústavního soudu jsou podle čl. 88 odst. 1 Ústavy při samotném rozhodování vázáni 

jen ústavním pořádkem89 a ZÚS. 

Dle čl. 84 Ústavy je Ústavní soud složen z 15 soudců, kteří jsou jmenováni prezidentem 

republiky se souhlasem Senátu na funkční období 10 let. Soudcem Ústavního soudu se může 

stát jen bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právní vzdělání a byl 

činný v právnické profesi po dobu alespoň 10 let. Procedura jmenování soudce Ústavního 

soudu nám napovídá, že se zde zcela nenaplňuje princip nezávislosti soudu a v této souvislosti 

budou na adresu Ústavního soudu vždy zaznívat v menší či větší míře výtky, že je politicky 

ovlivnitelný. Prezident republiky jmenuje z řad soudců Ústavního soudu jeho předsedu 

a místopředsedy, k čemuž již souhlasu Senátu nepotřebuje. Jmenování soudců Ústavního 

soudu, jeho předsedy a místopředsedy spadá do pravomocí prezidenta republiky dle čl. 62 

Ústavy, tudíž zde není potřeba kontrasignace předsedy vlády či jím pověřeného člena. 

 

Všichni soudci Ústavního soudu tvoří plénum, které dle § 11 ZÚS rozhoduje zejména: 

- o zrušení zákonů, jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jestliže 

jsou v rozporu s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 1. písm. a) a b) Ústavy, 

- o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky pro velezradu nebo pro hrubé porušení 

Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku podle čl. 87 odst. 1. písm. g) Ústavy, 

- o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu, 

kterým byla prohlášena nemožnost výkonu funkce prezidenta pro závažné důvody podle 

čl. 87 odst. 1. písm. h) Ústavy, 

- o tom, zda rozpuštění politické strany či jiné rozhodnutí týkající se její činnosti je ve 

shodě s ústavními a jinými zákony podle čl. 87 odst. 1. písm. j) Ústavy, 

- o návrhu na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem podle čl. 87 

odst. 2. Ústavy, 

                                                 

89 K pojmu ústavní pořádek viz čl. 112 odst. 1 Ústavy. 
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- o stanovisku k právnímu názoru senátu, jenž se odchyluje od právního názoru Ústavního 

soudu vysloveného v nálezu podle § 11 odst. 2 písm. i) ZÚS, 

- o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy mezi ně podle § 11 odst. 2 písm. m) ZÚS. 

 

Pro rozhodování věcí, které nenáleží do působnosti pléna jsou vytvořeny 4 tříčlenné 

senáty, přičemž předseda a místopředseda Ústavního soudu nemohou být stálými členy senátů. 

Senáty Ústavního soudu rozhodují ve věcech, které nespadají do působnosti pléna. Z dikce ZÚS 

vyplývá, že senáty rozhodují: 

- o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu podle 

čl. 87 odst. 1. písm. c) Ústavy, 

- o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci 

do ústavně zaručených základních práv a svobod podle čl. 87 odst. 1. písm. d) Ústavy, 

- o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora 

podle čl. 87 odst. 1. písm. e) Ústavy, 

- v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo 

senátora podle čl. 87 odst. 1. písm. f) Ústavy, 

- spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle čl. 87 odst. 

1. písm. k) Ústavy, 

- podle § 43 odst. 2 ZÚS o odmítnutí zjevně neopodstatněných návrhů a odmítnutí těch 

návrhů, u kterých jsou důvody takového odmítnutí stanoveny zákonem. 

Zvláště je třeba zmínit pravomoc pléna podle § 11 odst. 2 písm. k) ZÚS, na jejímž 

podkladě může plénum atrahovat rozhodování ve věcech, které přísluší dle zákona 

k rozhodování senátům či soudci zpravodaji. V současnosti je na základě sdělení Ústavního 

soudu č. 52/2014 Sb. plénem atrahováno a rozhodováno: 

- o sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle čl. 87 

odst. 1 písm. k) Ústavy, 

- o ústavních stížnostech proti rozhodnutím zvláštního senátu podle zákona o rozhodování 

některých kompetenčních sporů, 

- o ústavních stížnostech proti rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, je-li 

účastníkem řízení nebo vedlejším účastníkem řízení o této ústavní stížnosti prezident 

republiky, vláda, předseda vlády, Parlament nebo některá z jeho komor, předseda 
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Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo předseda Senátu Parlamentu nebo jiný orgán 

komory Parlamentu, 

- o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora 

podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy, 

- v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo 

senátora podle čl. 25 a čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy, 

- o ústavních stížnostech proti rozhodnutím správního soudu ve věcech registrace 

(§ 89 SŘS), jde-li o volby do Parlamentu a Evropského parlamentu nebo o volbu 

prezidenta republiky, 

- o ústavních stížnostech proti rozhodnutím správního soudu o neplatnosti voleb do 

Parlamentu, Evropského parlamentu nebo volby prezidenta republiky nebo neplatnosti 

hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta v těchto volbách (§ 90 SŘS), 

- o ústavních stížnostech proti rozhodnutí soudu vydanému v řízení, v němž na žádost 

soudu rozhodl Soudní dvůr Evropské unie o předběžné otázce podle čl. 267 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, 

- o jiných věcech, navrhne-li to jednomyslně senát příslušný k projednání a rozhodování 

věci. 

Plénum atrahovalo i rozhodování o odmítnutí návrhu ve výše uvedených věcech a dále 

ve věcech, v nichž rozhoduje dle § 11 odst. 1 ZÚS. Naprostá většina řízení před Ústavním 

soudem jsou řízení o ústavních stížnostech dle čl. 87 odst. 1 písm. c) a d) Ústavy.90  

Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud (na rozdíl od obecných soudů, které rozhodují 

rozsudkem) nálezem a v ostatních věcech usnesením. Na základě § 59 ZÚS vydává Ústavní 

soud Sbírku nálezů a usnesení Ústavního soudu, ve které jsou publikovány všechny nálezy, 

které byly přijaty jak plénem, tak i jednotlivými senáty, a dále vybraná usnesení, o jejichž 

uveřejnění ve Sbírce nálezů a usnesení se plénum usneslo. Vybrané nálezy, kterými Ústavní 

soud rozhodl ve věcech uvedených v § 57 odst. 1 ZÚS, jsou dále vyhlašovány ve Sbírce zákonů 

ČR. Obecně lze říci, že se jedná o nálezy, které zasahují přímo do právního řádu ČR nebo se 

dotýkají některé z důležitých funkcí státu.  

                                                 

90 ROČENKA 2016 s. 52–57. In Usoud.cz [online]. [cit. 04.08.2017]. Dostupné z: 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/Ustavni_soud_Rocenka_201

6_nahled.pdf. 
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4 Srovnání české soudní soustavy a slovenské soudní soustavy 

 

Téma této diplomové práce přímo vybízí ke srovnání soudní soustavy ČR se soudní 

soustavou jiného státu. Ke stručné komparaci jsem si zvolil slovenskou soudní soustavu, neboť 

toto porovnání se nabízí s ohledem na relativně nedávnou a poměrně dlouhou společnou historii 

a výchozí právní základ úpravy soudní soustavy při vzniku samostatných států. 

 

Ústavní zakotvení slovenské soudní soustavy se nachází v čl. 143 odst. 1 ústavního 

zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Ústava SR“), podle kterého je soustava soudů tvořena Nejvyšším soudem Slovenské 

Republiky (dále jen „Nejvyšší soud SR“) a ostatními soudy. Podrobnější úpravu soudní 

soustavy SR nalezneme v zákoně č. 757/2004 Z. z., o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 

zakonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech SR“), podle jehož § 5 odst. 1 

tvoří soustavu soudů SR okresní soudy, krajské soudy, Specializovaný trestní soud a Nejvyšší 

soud SR. Obdobně jako v ČR je podle čl. 124 Ústavy SR Ústavní soud SR konstituován jako 

nezávislý soudní orgán ochrany ústavnosti stojící mimo soustavu obecných soudů. 

 

Prvním článkem slovenské soudní soustavy jsou okresní soudy, kterých 

působí v SR 54. Okresní soudy jsou na základě § 6 zákona o soudech SR příslušné jako soudy 

prvního stupně k rozhodování civilních, trestních věcí a také volebních věcí, není-li zvláštním 

zákonem upravujícím řízení před soudy stanoveno jinak. 

 

Druhým článkem slovenské soudní soustavy jsou krajské soudy, kterých působí v SR 

8 a které rozhodují podle § 7 zákona o soudech SR jako odvolací soudy proti rozhodnutím 

okresních soudů, dále rozhodují jako soudy prvního stupně v civilních, trestních a správních 

věcech a v dalších věcech, stanoví-li tak zvláštní zákon. Druhým článkem je i Specializovaný 

trestní soud, jenž má podle § 9 odst. 2 zákona o soudech SR postavení krajského soudu 

a rozhoduje o závažných trestných činech vypočtených v § 14 zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný 

poriadok, ve znění pozdějších předpisů, mezi které patří např. úkladná vražda, různé formy 

korupce (přijímání úplatku, podplácení, nepřímé korupce, volební korupce) ad. 

 

Třetím článkem je Nejvyšší soud SR, který rozhoduje podle § 8 zákona o soudech SR 

o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu, 
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o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, krajských soudů, 

Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu SR, spory o věcnou příslušnost mezi 

soudy a orgány veřejné správy, o odnětí a přikázání věci jinému soudu a v dalších věcech. 

Obdobně jako v ČR také dbá o jednotný výklad a používání zákonů a dalších všeobecně 

závazných právních předpisů, tím že přijímá stanoviska ke sjednocování výkladu zákonů a již 

zmíněných právních předpisů. 

 

Jak je patrno, tak v SR nepůsobí obdoba českých vrchních soudů, a to z toho důvodu, 

že po rozpadu byl slovenský republikový soud transformován v Nejvyšší soud SR a k vytvoření 

vrchních soudů nebyl důvod, a to ani historický. Soudní soustava je tedy již od počátku 

existence samostatného slovenského státu tříčlánková. Nicméně další, a snad i zásadnější, 

rozdíl vidím v úpravě příslušnosti soudů. Již zákon č. 371/2004 Z. z., o sídlach a obvodoch 

súdov Slovenskej republiky, zavedl rozsáhlou úpravu kauzální příslušnosti soudů, která byla 

dále podrobněji upravena novými procesními kodexy občanského, trestního a správního práva. 

V případech civilního řízení to v praxi znamená, že okresní soud rozhoduje namísto krajského 

soudu v zákonem stanovených specifických věcech (např. spory vyplývající z práva cenných 

papírů, pracovního práva, autorského práva atd.) a na základě zákona je jeho obvod odlišný od 

jeho standardního obvodu (v zásadě je takovým obvodem obvod krajského soudu, do kterého 

okresní soud spadá nebo dokonce celé území Slovenska).91 Analogicky se úprava kauzální 

příslušnosti promítla i do příslušnosti krajských soudů rozhodovat o odvoláních proti 

rozhodnutím výše uvedených okresních soudů. 

 

V trestním řízení je situace o něco odlišná, jelikož v prvním stupni rozhodují v zásadě 

jen okresní soudy, vyjma těch věcí, které rozhoduje Specializovaný trestní soud, jak již bylo 

uvedeno dříve. Zajímavou modifikací obecné věcné příslušnosti okresních soudů je, že podle 

§ 16 zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají 

řízení o zvlášť závažných zločinech okresní soudy v sídlech krajských soudů. 

  

Jisté odlišnosti jsou i v organizaci správního soudnictví. Na výkonu správního 

soudnictví se v SR podílejí okresní soudy, krajské soudy a Nejvyšší soud SR. Okresním soudům 

přísluší rozhodovat podle § 12 zákona č. 162/2015 Z. z., Správny súdny poriadok, ve znění 

                                                 

91 Viz § 22 a násl. zákona č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok, ve znění pozdějších předpisů. 
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pozdějších předpisů, ve věcech seznamů voličů a registrací kandidátních listin pro volby do 

orgánů samospráv (kraje, obce, města a městské části). Převážnou část správního soudnictví 

stejně jako v ČR vykonávají krajské soudy a Nejvyšší soud SR, který rozhoduje v podobných 

věcech jako český Nejvyšší správní soud (kasační stížnosti, kompetenční žaloby apod.). 

 

Shrneme-li zásadní rozdíly mezi českou soudní soustavou a slovenskou soudní 

soustavou v bodech, pak jsou to zejména tyto rozdíly: 

- tříčlánková slovenská soudní soustava vs. čtyřčlánková česká soudní soustava 

- poměrně rozsáhlá úprava kauzální příslušnosti slovenských soudů 

- slovenské okresní soudy jako soudy prvního stupně v naprosté většině případů 

- neexistence Speciálního trestního soudu v ČR 

- neexistence Nejvyššího správního soudu v SR 

- slovenské okresní soudy jako správní soudy 

 

Naopak mezi společné prvky těchto soudních soustav můžeme zařadit zejména: 

- Ústavní soud jako jediný specializovaný orgán ochrany ústavnosti 

- neexistence zvláštních soudů pro řešení věcí za mimořádných stavů (válečný stav, stav 

ohrožení státu) 

- krajské soudy jako stěžejní soudy správního soudnictví 

 

V souvislosti se slovenskou soudní soustavou musím ještě zmínit orgán, jehož obdoba 

v ČR vůbec nepůsobí, a sice Soudní radu SR, která je v základních parametrech upravena 

přímo na ústavní úrovni čl. 141a Ústavy SR, na který navazuje zákon č. 185/2002 Z. z., 

o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 

pozdějších předpisů. Soudní radu SR můžeme definovat jako ústavní orgán, který vykonává ve 

všeobecném smyslu správu soudnictví včetně jeho kontroly. Skládá se z 18 členů, z nichž hned 

polovinu volí a odvolávají soudci, 3 členy Národní rada SR a po 3 členech jmenuje a odvolává 

prezident SR a vláda SR. Čl. 141a odst. 4 Ústavy SR stanovuje kompetence Soudní rady SR, 

ze kterých bych hlavně vyzdvihl předkládání prezidentovi SR návrhů na jmenování a odvolání 

soudců, předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu SR, rozhodování o přidělení a přeložení 

soudců, volení a odvolávání disciplinárních senátů a jejich předsedů a vyjadřování se k návrhu 

rozpočtu soudů.  
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5 Soudní soustava dnes a zítra 

 

V této části se budu věnovat nejdříve nejzásadnějšímu aktuálnímu problému, se kterým 

se současná soudní soustava potýká, tj. rozdílnou délkou řízení a možným dílčím řešením 

tohoto problému bez ohledu na nutnost změny v organizaci soudní soustavy. Dále budu 

pokračovat uvedením návrhů významných představitelů justice na změny v uspořádání soudní 

soustavy a uvedením názorů odborné veřejnosti na navrhovaná řešení. 

 

5.1 Nejzásadnější problém současnosti – rozdíly v délkách řízení 

Ačkoliv délka řízení je pouze jedním z možných ukazatelů kvality práce soudů, je právě 

délka řízení velmi intenzívně vnímána veřejností, ať už z důvodu osobní zkušenosti jako 

účastníka soudního řízení anebo zprostředkovaně prostřednictvím dalších osob či médií 

a zásadně tak ovlivňuje i důvěru veřejnosti v soudy. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě 

je integrální součástí práva na spravedlivý proces, jednoho ze základních lidských práv, které 

je zaručeno jak vnitrostátními právními předpisy, tak i mezinárodními právními předpisy. V ČR 

je ústavní úprava požadavku na projednání věci v přiměřené lhůtě obsažena v čl. 38 odst. 2 

Listiny a na mezinárodní úrovni v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. 

Zřetelným problémem bývá rozlišení, kdy je délka soudního řízení ještě přiměřená a jakým 

okamžikem je tato hranice již překročena a tím tak porušeno právo na spravedlivý proces. 

 

Je zjevné, že rychlost řízení nemůže být nijakým způsobem normována a musí být 

pečlivě posuzována v každém případě zvlášť. K problematice délky řízení existuje bohatá 

judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“), avšak ani ESLP se neodvážil 

formulovat jakou lhůtu pro vydání rozhodnutí považuje v obecné rovině za přiměřenou. Velký 

senát ESLP ale vyjádřil kritéria, podle kterých je možno zkoumat přiměřenost délky řízení 

v konkrétním případě, a to komplikovanost věci, chování stěžovatele, postup orgánů státu 

a také význam řízení pro stěžovatele.92 ESLP bere také v potaz počet stupňů soudní soustavy, 

neboť i tato skutečnost má významný vliv na délku řízení. Nicméně délka soudního řízení je 

poměrně snadno dosažitelným lakmusovým papírem, který odhalí soudy s vyhovující délkou 

řízení a stejně tak i soudy s nevyhovující délkou řízení. 

                                                 

92 Rozsudek ESLP ze dne 27. června 2000 ve věci Frydlender proti Francii (stížnost č. 30979/96). 
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Statistické údaje o délce řízení a jejich interpretace 

Pro ilustraci současného stavu nevyrovnanosti předkládám s akcentem na okresní soudy 

výběr z dat, která byla zveřejněna ve výroční zprávě Ministerstva spravedlnosti. 

 

Podle výroční zprávy Ministerstva spravedlnosti dosahoval medián93 délky civilního 

řízení u všech okresních soudů v roce 2016 hodnoty 197 dnů. Nejpomalejšími soudy byly: 

Okresní soud v Chomutově (medián 882 dnů), Okresní soud v Břeclavi (686 dnů) a Okresní 

soud v Ústí nad Labem (608 dnů). Naopak nejrychlejšími soudy byly: Okresní soud 

v Domažlicích (109 dnů), Okresní soud v Mladé Boleslavi a Okresní soud v Českých 

Budějovicích (oba 113 dnů).94 Zvláště uváděnou opatrovnickou agendu v roce 2016 

nejpomaleji vyřizovaly: Okresní soud v Chomutově (435 dnů), Okresní soud v Lounech (246 

dnů) a Okresní soud v Hodoníně (223 dnů).95 Na opačném konci žebříčku byly: Okresní soud 

v Kutné Hoře (medián 35 dnů), Okresní soud v Jindřichově Hradci (36 dnů) a Okresní soud pro 

Prahu-západ (37 dnů). 

Nejdéle trvající trestní řízení v roce 2016 byla vedena u Okresního soudu v Ústí nad 

Labem (medián 385 dnů), u Okresního soudu v Děčíně (370 dnů) a u Okresního soudu v Liberci 

(364 dnů). Naopak nejrychlejší řízení byla vedena u Okresního soudu v Kutné Hoře (36 dnů), 

u Okresního soudu ve Svitavách (37 dnů) a u Okresního soudu v Mladé Boleslavi (40 dnů).96 

 

Na základě uvedených údajů je zřejmé, že mezi okresními soudy existují markantní, 

doslova propastné rozdíly v délce řízení. Nejproblematičtějšími okresními soudy se jeví ty, 

které náleží do obvodů Krajského soudu v Ústí nad Labem a Krajského soudu v Brně. Tento 

problém se pak zcela logicky přelévá na krajské soudy, které rozhodují o opravných 

prostředcích proti rozhodnutím těchto problematických soudů, kde řízení o opravném 

prostředku rovněž dosahuje neúměrné délky anebo to vede k takové situaci, že účastníci přes 

eventuální úspěch odvolání ani nepodají. 

 

                                                 

93 Mediánem je rozuměna hodnota, která řadí soubor hodnot na dvě stejné poloviny 

94 České soudnictví 2016: Výroční statistická zpráva. s. 16. In Justice.cz [online]. [cit. 17.07.2017]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=355020. 

95 Tamtéž, s. 41-42. 

96 Tamtéž, s. 29. 
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5.2 Možnosti řešení nevyrovnanosti soudů 

Zajisté jsou zjištěná data o velké nevyrovnanosti okresních soudů jasným signálem pro 

nutnost hledání způsobů řešení nastalé situace. Jisté nástroje jsou použitelné již dnes na základě 

stávající právní úpravy, ovšem o dalších by bylo vhodné alespoň začít vážně uvažovat. Tato 

kapitola je věnována vybraným možnostem zvýšení efektivnosti soudů, bez nutnosti úpravy 

stávající soudní soustavy s ohledem na její organizaci. 

 

Přidělování soudců 

Jako první zmiňuji již bez dalšího poměrně snadno aplikovatelnou možnost, čímž je 

přidělování soudců. Podle § 67 odst. 1 ZSS přidělí ministr spravedlnosti po složení slibu soudce 

podle jeho předchozího souhlasu k výkonu funkce k určitému okresnímu soudu. Ve 

výjimečných případech může být soudce přidělen k výkonu funkce ke krajskému či vrchnímu 

soudu nebo Nejvyššímu soudu. Toto přidělení je však podmíněno předchozím výkonem 

právnické činnosti po dobu nejméně 8 let pro přidělení ke krajskému nebo vrchnímu soudu 

a pro přidělení k Nejvyššímu soudu je podmínkou výkon právnické činnosti alespoň 10 let. 

Společnou podmínkou k přidělení na jiný soud, než okresní jsou vysoké odborné znalosti 

dávající záruky řádného výkonu funkce. 

Ministr spravedlnosti na základě citovaného ustanovení má v rukou důležitý nástroj ke 

zlepšení výkonnosti zatížených soudů, když může na základě statistických údajů činností soudů 

cíleně posílit zatížený soud dalšími soudci, ať už stávajícími nebo nově jmenovanými. 

Současný ministr spravedlnosti označil jím aplikovaný způsob přidělování soudců jako tzv. 

„dynamický model obsazování soudů“, což v praxi znamená, že soudci jsou přidělování k těm 

soudům, které vykazují značný počet nedodělků (dlouhotrvajících nerozhodnutých věcí). Tímto 

způsobem byli v posledních letech soudci přidělování k nejvytíženějším soudům, což se 

pozitivně projevilo snížením počtu nedodělků a tím pádem i zkrácením průměrné délky řízení.97 

Domnívám se, že takovýto způsob přidělování by měl být zcela běžný, nikoliv výjimečný. 

Ostatně je to právě Ministerstvo spravedlnosti, které je ústředním orgánem státní správy soudů 

a je tak zodpovědné vůči veřejnosti za stavy soudců. Zemanová k tomuto tématu dodala, že pro 

urychlení vyřizování věcí soudem je nutné, aby byla uvolněná pozice soudce plynule obsazena 

                                                 

97 Severočeská justice zrychluje: počet nevyřízených věcí klesl na polovinu. I díky novým soudcům. In Justice.cz 

[online]. [cit. 30.07.2017]. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=351294. 
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další osobou, neboť na takto neobsazené místo musí být reagováno změnou rozvrhu práce, 

kterým se agenda odešlého soudce musí rozdělit mezi ostatní soudce, čímž dochází ke 

zpomalení rozhodovací činnosti i dalších soudců.98 

ZSS také umožňuje podle § 68 soudce dočasně přidělit v zájmu řádného výkonu 

soudnictví k jinému soudu, než ke kterému byl soudce přidělen podle § 67 ZSS. S takovým 

dočasným přidělením musí opět soudce předem vyjádřit souhlas. Dle mých zjištění na základě 

osobních rozhovorů se soudci k takovému dočasnému přidělování k okresním soudům moc 

nedochází, jelikož samotní soudci s dočasným přidělením vyjadřují nesouhlas, zejména 

s ohledem na časové hledisko (nutnost dojíždět ke vzdálenějšímu soudu od bydliště soudce) 

a osobní hledisko (odloučení od rodiny na delší čas než za stávající situace) dočasného 

přidělení.99 

 

Videokonference 

Videokonference jsou souborem interaktivních telekomunikačních technologií, jejichž 

prostřednictvím je umožněna vzájemná simultánní komunikace dvou a více míst 

prostřednictvím video a audio přenosů mezi konferenčními místy. V souvislosti s masivním 

rozvojem informačních technologií videokonference nepochybně napomáhají k urychlení, 

usnadnění a zefektivnění soudního řízení. K možnosti využívání videokonferencí se ve svém 

usnesení vyjádřil Ústavní soud, který k jejich využívání poznamenal, že: „právě využití 

videokonferencí umožňuje v zákonem stanovených případech spojit efektivitu a hospodárnost 

soudního jednání se zachováním práva účastníka řízení vystoupit před soudem, komunikovat 

s ním a osobně se obhajovat“.100 V současné době již použití videokonferenčního zařízení je 

umožněno dle příslušných procesních předpisů občanského a trestního práva a i všechny soudy 

jsou vybaveny příslušným zařízením.101 Dokáži si představit, že v budoucnu by mohlo dojít 

                                                 

98 ZEMANOVÁ, Daniela. v pořadu DVTV, 6. 12. 2017, In Aktualne.cz [online]. [cit. 06.12.2017]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/vondracek-zpochybnil-duveru-v-policii-a-zalobce-na-

politiky/r~664bce98da8c11e78337ac1f6b220ee8/>. 

99 Osobní rozhovor s Mgr. Bc. Zdeňkem Piskačem, soudcem. Most 15. 3. 2017.; Osobní rozhovor s Mgr. Václavem 

Rozmahelem, soudcem. Brno 23. 5. 2017.; Osobní rozhovor s JUDr. Janou Spanilou, soudkyní. Praha 18. 7. 2017. 

100 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 983/15 ze dne 14. dubna 2015. 

101 Část pražských soudců se k videokonferencím zatím staví zdrženlivě. In Ceska-justice.cz [online]. [cit. 

06.12.2017]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/08/cast-prazskych-soudcu-se-k-videokonferencim-

zatim-stavi-zdrzenlive/. 
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k takovému rozšíření, kdy by účastníkům soudního řízení postačilo dostavit se na nejbližší 

obecní úřad, ve kterém by byla pro tento účel vyhrazena zvláštní místnost s patřičným 

technickým vybavením a s proškolenou a pověřenou osobou, která by dohlédla na dodržení 

stanoveného postupu. Samozřejmě i nadále by využití videokonferenčního zařízení nebylo 

možné nařídit povinně právním předpisem, a tak jako dnes by bylo ponecháno na úvaze soudce, 

zda této možnosti využije. 

Institut emeritního soudce 

Jistou možností, kterou navrhuje Soudcovská unie ČR, jak pomoci přetíženým soudům 

by bylo zavedení institutu emeritního soudce. Emeritním soudcem je myšlen soudce, který již 

splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu a rozhodl se již ukončit výkon funkce soudce, 

avšak v případě potřeby ze strany soudu by se opět mohl vrátit k výkonu služby soudce po 

nezbytně dlouhou dobu.102 Jedná se tedy o jiné pojetí, než jak je v ČR užíváno dnes. Dnes je 

emeritní soudce čestným titulem pro bývalé soudce, kteří vykonávali funkci soudce u určitého 

soudu (zejména užíváno ve spojení s Ústavním soudem). 

Možným problémem by mohlo být, že takoví emeritní soudci by již nebyli schopni si 

pro relativně pokročilý věk osvojit nové dovednosti týkající se práce s výpočetní technikou 

v souvislosti se zvětšováním míry elektronizace a automatizace práce soudů, ke které 

nepochybně celé soudnictví stále více spěje. Na druhou stranu by emeritní soudce mohl být 

velkým přínosem pro své hluboké znalosti a praktické zkušenosti nejen v rámci jednotlivých 

řízení, ale také pro své mladší kolegy. Je však nezbytné, aby podmínky výkonu funkce 

emeritního soudce byly nastaveny ve prospěch celého soudnictví, a nikoliv jen na prostém 

zásluhovém principu, tedy že by se soudce stal emeritním soudcem takříkajíc za odměnu či 

dokonce z pouhé známosti. 

 

Odbřemenění soudů v bagatelních věcech 

Dle mého názoru by mělo být opět otevřeno téma změny pravomoci soudů v některých 

bagatelních věcech (spory do výše 10 000 Kč). Na základě osobní pracovní zkušenosti mohu 

poukázat například na problém v oblasti telekomunikací. V současné době je rozhodování ve 

sporech mezi mobilními operátory a spotřebiteli o úhradu cen za poskytnuté služby svým 

způsobem dvojkolejné v tom smyslu, že Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) 

                                                 

102 HÁJKOVÁ, Šárka. Emeritní soudce – po tisící a stále poprvé. In: Soudce, Ročník XIII, č. 10, 2016. s 5–6. 
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rozhoduje účastnické spory, typicky mezi mobilními operátory a koncovými zákazníky za 

poskytnuté služby elektronických komunikací (hovory, textové a multimediální zprávy 

a připojení k internetu), kdežto soudy rozhodují o zbývající části nároku odložené ČTÚ, kterou 

zpravidla bývají neuhrazené ceny za tzv. služby třetích stran (hovory na telefonní čísla se 

zvýšenou sazbou či platební textové zprávy apod.), či neuhrazené splátky za poskytnuté 

koncové zařízení. Ačkoliv jsou všechny ceny vyúčtovány zákazníkovi v jediném vyúčtování, 

rozhodují o něm dva zcela odlišné orgány, přestože se jedná o věc po skutkové a právní stránce 

k rozhodování docela jednoduchou. 

V minulých letech byly snahy zcela přesunout rozhodování účastnických sporů na 

soudy, nicméně nakonec úspěšné nebyly. Ministerstvo spravedlnosti předložilo v souvislosti 

s těmito snahami i návrh ke změně příslušných zákonů, ve kterém byla navrhována v souvislosti 

s předpokládaným nárůstem agendy soudů změna rozkazního řízení. Bylo navrhováno, aby 

v bagatelních věcech nebylo nutné doručit žalovanému platební rozkaz a elektronický platební 

rozkaz do vlastních rukou.103 Uvedená změna nicméně neprošla, a tak i nadále dochází velice 

často k situacím, kdy elektronický platební rozkaz je zrušen pro nedoručitelnost, následně je 

nařízeno ve věci ústní jednání, žalovaný neprojeví žádnou procesní aktivitu (nedostaví se 

k nařízenému jednání) a ve věci je dle § 153b odst. 1 OSŘ rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání, 

pro jehož vydání není potřeba provádět dokazování a jedná se víceméně o výsledek procesního 

návrhu žalobce. Všichni soudci, se kterými jsem tuto problematiku rozebíral, by uvítali 

navrhovanou změnu, neboť by se mohli věnovat složitějším případům. 

Na závěr této kapitoly bych chtěl dodat, že jsem rozhodně neuvedl a nerozvedl všechny 

možnosti zrychlení soudního řízení, kterými mohou být dále např.: obligatorní mediace 

v případech nároků vyplývajících ze spotřebitelských smluv, navýšení rozpočtu příslušné 

kapitoly resortu Ministerstva spravedlnosti a tím i platů osob podílejících se na činnosti soudů, 

rozšíření okruhu rozhodovací činnosti justičních čekatelů, asistentů soudce a vyšších soudních 

úředníků, obligatorní přidělení asistenta soudce jen jednomu soudci atd., protože to je zkrátka 

                                                 

103 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In Odok.cz [online]. [cit. 06.12.2017]. s. 11 a násl. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRH3LYB 
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natolik rozsáhlá a složitá problematika, která jednak není tématem této práce a ani by ji nebylo 

možné v rozumném rozsahu kvalifikovaně rozebrat. 

 

5.3 Reorganizace soudní soustavy 

V souvislosti s hledáním řešení, jak zkrátit a sblížit délku řízení k přibližně stejné 

hodnotě a ve výsledku celkově zlepšit soudní řízení, začalo být diskutováno téma reorganizace 

soudní soustavy. K tomuto tématu se vyjádřili snad již všichni současní čelní představitelé 

nejvyšších soudních instancí, kteří souhlasně volají po změně soudní soustavy. Nicméně se 

některé jejich vize značně rozcházejí. Dále uvádím názory jednotlivých představitelů justice 

a pohled z mezinárodního prostoru k provedení reformy soudní soustavy. 

Kritika současné soudní soustavy 

Rychetský je toho názoru, že by mělo dojít k „totální revizi soustavy obecných soudů“, 

pod čímž je myšlena jednak změna čtyřčlánkové soustavy na tříčlánkovou soustavu a jednak 

odstranění výrazné asymetrie mezi soudy, kdy vedle sebe stojí soudy s jednotkami soudců 

a soudy s desítkami soudců. Rychetský dále kritizuje soudní soustavu s ohledem na skutečnost, 

že její územní uspořádání nekopíruje územní uspořádání státu, přičemž označil i za nelogickou 

existenci vrchních soudů, které jsou věcně příslušné toliko k rozhodování o odvoláních proti 

rozhodnutím krajských soudů. Za optimální model považuje Rychetský soustavu, ve které 

budou jako soudy prvního stupně působit soudy nalézací, přičemž je možné v rámci kraje svěřit 

rozhodování v určitých věcech jedinému soudu, dále budou v druhém stupni soudy apelační 

a vrcholem by byl Nejvyšší soud jako soud výlučně kasační. S ohledem na výše uvedené 

Rychetský vyzval k zahájení diskuse, na jejímž základě by mělo dojít k takovému překreslení 

mapy soudní soustavy, jehož výsledkem bude profesně a územně vyvážená soudní soustava. 104 

Baxa v souvislosti s tématem rovněž kriticky zhodnotil současný stav, zejména 

nevyváženost mezi jednotlivými soudy a tím i odlišnou přístupnost osob ke spravedlnosti. Baxa 

byl na rozdíl od Rychetského o něco konkrétnější a dle jeho názoru by měla být soudní soustava 

obecných soudů složena ze 14 krajských soudů se svými pracovišti (současné okresní soudy), 

                                                 

104 RYCHETSKÝ, Pavel. Aktuální problémy české justice. In Pravniprostor.cz [online]. [cit. 20.08.2017]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/aktualni-problemy-ceske-justice. 
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nad kterými by byly 3 až 4 odvolací soudy a vrchol by tvořil Nejvyšší soud. Ve správním 

soudnictví by podle Baxy mohly působit jako soudy prvního stupně 4 oblastní soudy.105 

Podle Šámala je nezbytné k zamezení budoucího vzniku nevyrovnanosti mezi soudy 

v délce soudního řízení se zaměřit na otázku budoucí koncepce soudů prvního a druhého stupně 

s důrazem na jejich počet, velikost, vytíženost i územní uspořádání a následně vyřešit otázku, 

zda soudní soustava ČR by měla být tříčlánková nebo čtyřčlánková. Šámal zároveň varoval 

před nekoncepčními řešeními jako je ad hoc vytváření krajských soudů.106 

Mezi největší kritiky stávající soustavy lze zařadit Vávru, podle kterého je současná 

existence okresních soudů zcela neefektivní, když v podstatě neexistuje u těch nejmenších 

soudů zastupitelnost mezi soudci pro případ vyslovené podjatosti, nemoci apod. a při současné 

právní úpravě není možné spis přenést k jinému soudu. Vávra jako další argument ke zrušení 

okresních soudů předkládá vznik silných (i politicky) krajů a s tím spojené posilování sídla 

kraje jako centra krajské administrativy. A konečně Vávra poukazuje na posun v možnostech 

individuální přepravy oproti roku 1960, kdy byl přijat zákon o územním členění státu a tím 

i vytyčeny soudní obvody, které do současnosti nepoznaly zásadnějších změn.107 

Je však potřeba uvést i názory a argumenty opačné, než které byly uvedeny shora. Fiala 

považuje okresní soudy za nejdůležitější součást soudní soustavy, přičemž vyslovil obavu, že 

jejich rozbitím došlo k rozkolísání systému soudů. Jako významnou otázku však vidí možnost 

zřízení specializovaných soudů, ke kterému v Evropě dochází,108 což je významným aspektem 

kvality a kvantity soudního rozhodování.109  

                                                 

105 BAXA, Josef. v pořadu Jak to vidí… Český rozhlas Dvojka, 16. 5. 2016, 8:30. In Rozhlas.cz [online]. [cit. 

20.08.2017]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3628803. 

106 ŠÁMAL, Pavel. Uspořádání soudní soustavy v České republice. In Pravniprostor.cz [online]. [cit. 20.08.2017]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/usporadani-soudni-soustavy-v-ceske-republice.  

107 VÁVRA, Libor. K čemu slouží 3 stupně a 4 články v trestním právu. In Pravniprostor.cz [online]. [cit. 

20.08.2017]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/k-cemu-slouzi-3-stupne-a-4-clanky-

v-trestnim-pravu. 

108 Jako příklad specializace soudů lze uvést SRN, kde působí finanční soudy, pracovní soudy a sociální soudy. 

109 PASEKOVÁ, Eva, DIMUN, Petr. Místopředseda NS Roman Fiala: Okresní soudy jsou základnou justice. 

In Ceska-justice.cz [online]. [cit. 23.08.2017]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2016/05/mistopredseda-

ns-roman-fiala-okresni-soudy-jsou-zakladnou-justice/. 
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Pro dokreslení stávající situace uvádím, že podle údajů Ministerstva spravedlnosti ke 

dni 23. srpna 2017 z celkového počtu 3 028 soudců působilo u okresních soudů 1 852 soudců. 

Největším okresní soudem (co se počtu soudců týče) byl k uvedenému dni Okresní soud 

v Ostravě s počtem 81 soudců, následovaný Městským soudem v Brně s počtem 80 soudců. Na 

opačné straně žebříčku stál Okresní soud v Prachaticích, kde působilo pouhých 6 soudců, 

následovaný Okresním soudem v Pelhřimově, Okresním soudem v Rokycanech a Okresním 

soudem v Jeseníku, u kterých působilo shodně 7 soudců. Zahrneme-li do tohoto žebříčku 

i pobočky okresních soudů, tak nejmenším článkem byla krnovská pobočka Okresního soudu 

v Bruntále, kde působili pouze 4 soudci.110 

Jak je z výše uvedených názorů patrno, tak panuje přesvědčení, a to zcela oprávněné, že 

stávající situace je nevyhovující a v budoucnosti čím dál více neúnosná, hlavně z důvodu 

nerovnoměrného zatížení a obsazení soudů, a proto je nutné alespoň začít vážně diskutovat 

o reformě soudní soustavy. Vzhledem ke složitosti celé problematiky, kdy změnu nelze provést 

jen změnou Ústavy a ZSS, je nutné vycházet při její změně z celé řady relevantních faktorů 

a pokud možno, poučit se z reforem, které již proběhly v zahraničí. 

Důležitým faktorem pro úvahy o změně soudní soustavy je také její provázanost se 

soustavou státních zastupitelství, neboť dle § 7 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, se jejich sídla a obvody shodují se sídly a obvody soudů, tudíž jakákoliv změna 

v soudní soustavě se musí analogicky za stávajícího znění zákona promítnout i do soustavy 

státních zastupitelství. 

Mezinárodní dokumenty k tématu reformy soudní soustavy 

V nadnárodním měřítku se v Evropě problematice reformace soudnictví zabývají 

orgány: Evropská síť soudních rad (angl. European Network of Councils for the Judiciary, dále 

jen „ENCJ“) a Evropská komise pro efektivnost justice při Radě Evropy (angl. European 

Commission for the Efficiency of Justice, dále jen „CEPEJ“).  

V roce 2011 přijala ENCJ Vilniuskou deklaraci o výzvách a příležitostech justice 

v současném ekonomickém klimatu, která byla jistým způsobem reakcí na tehdejší globální 

hospodářskou krizi, na nárůst agendy přímo související s hospodářskou krizí a prováděná 

                                                 

110 Přehled soudců. In Justice.cz [online]. [cit. 23.08.2017]. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/Soudci/soudci.html#601. 
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úsporná opatření v rozpočtech jednotlivých států a na jejímž podkladě ENCJ doporučila svým 

členským státům přijmout opatření směřující ke zvýšení efektivity soudnictví, podpoře 

alternativních způsobů řešení sporů a posilování důvěry občanské společnosti v soudnictví za 

účelem zajištění podpory veřejnosti k reformám soudnictví.111 V roce 2012 ENCJ přijala 

v Dublinu Zprávu ENCJ o reformě soudnictví, kterou předložila svým členským států jako 

soubor podrobnějších doporučení vedoucích ke zlepšení kvality a efektivnosti soudnictví.  

Mezi tato doporučení jsou zařazeny: 

- Racionalizace a reorganizace soudů, pod čímž je rozuměna možnost koncentrace vícera 

soudů do jednoho. ENCJ ale upozorňuje, že taková koncentrace musí být primárně 

motivována snahou zvýšení kvality justice, nikoliv primárně úsporami peněz. Taková 

koncentrace by měla být adekvátně doprovázena zlepšováním využití IT technologií za 

účelem snížení počtu případů, ve kterých musí být účastník řízení nezbytně nutně přítomen 

u soudu. 

- Snížení počtu případů za důsledného respektování práva na spravedlivý proces podle 

čl. 6 EÚLP, k čemuž mohou dopomoci opatření proti nadužívaní soudů (např. zvýšení 

soudních poplatků, zpoplatnění některých dosud nezpoplatněných úkonů).  

- Zjednodušení a zlepšení soudního řízení, zavádění nových technologií, k čemuž by měly 

zásadně napomoci nové/novelizované procesní předpisy, které byly před schválením 

náležitě diskutovány se všemi relevantními subjekty a panuje tak nad nimi široká shoda. 

- Optimalizace financování soudnictví, mezi které je zařazena i možnost úpravy 

odměňování soudců za účelem zachování a posílení jejich nestrannosti a nezávislosti. 

- Optimalizace zátěže soudů prostřednictvím transparentních mechanismu přidělování 

případů soudcům a soudům a také kvalitní přerozdělování případů uvnitř soudu.112 

 

Dalším relevantním dokumentem zabývajícím se aspekty reformování soudní soustavy 

jsou Pokyny k vytváření soudních map za účelem zpřístupnění spravedlnosti v rámci kvalitního 

                                                 

111 EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY. Vilnius Declaration on Challenges and 

Opportunities for the Judiciary in the Current Economic Climate. In Encj.eu [online]. [cit. 23.08.2017]. Dostupné 

z: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/encj_vilnius_declaration.pdf. 

112 EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY. Judicial Reform in Europe: Report 2011-

2012. In Encj.eu [online]. [cit. 24.08.2017]. Dostupné z: 

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_judicial_reform_def.pdf. 
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soudnictví (angl. Guidelines on the Creation of Judicial Maps to Support Access to Justice 

within a Quality Judicial System, dále jen „Pokyny“), které byly vytvořeny CEPEJ jako reakce 

na probíhající reformy a které mají posloužit jako jistý rámec pro reformování soudní soustavy, 

resp. soudní mapy. 

Podle Pokynů je nutné při definování soudní mapy najít rovnováhu mezi tzv. klíčovými 

faktory a případně i dodatečnými faktory, které zásadní měrou ovlivňují a mohou ovlivnit 

fungování soudů. CEPEJ mezi klíčové faktory řadí: 

- Hustotu zalidnění 

- Velikost soudu (dle počtu soudců) 

- Průběh řízení a velikost nápadu 

- Geografické umístění soudu, infrastrukturu a možnosti dopravy 

Mezi dodatečné faktory CEPEJ řadí: 

- Automatizaci procesu rozhodování 

- Vybavenost soudu zařízeními (telefon, internet atd.) 

- Možnosti alternativního řešení sporu 

- Přístupnost právní pomoci 

- Nábor soudců a dalšího personálu113 

Předpoklady úspěšné reformy 

Na základě výše uvedených dokumentů lze dojít k závěru, že pro úspěšnou reformu soudní 

soustavy je nutné provést: 

1) Pokud možno co nejpřesnější zhodnocení současného stavu, přičemž naprosto zásadním 

prvkem je dostupnost pravdivých a úplných informací o činnosti soudů, a to jak z oficiálních 

statistik Ministerstva spravedlnosti, tak i zjištění z řad akademické obce a nevládních 

organizací a stanovení rozhodujících hodnotících ukazatelů, které dokáží identifikovat zdroj 

problému. 

 

                                                 

113 EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE. Guidelines on the Creation of Judicial 

Maps to Support Access to Justice within a Quality Judicial System. [online]. [cit. 20.08.2017]. s. 6. Dostupné z: 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/2013_7_cepej_Judicial_maps_guidelines_en.pdf. 
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2) Vytvoření hodnotících ukazatelů, zejména s ohledem na hledisko rovnováhy mezi výkonem 

soudů a jejich přístupnosti obyvatelstvu, pojmenování současných problémů a výběr kritérií, 

která budou rozhodující pro zpracování nové soudní mapy, mezi které je nezbytné zařadit 

hustotu zalidnění, velikost soudu, průběh řízení, velikost nápadu a geografické umístnění 

soudu, infrastrukturu a možnosti dopravy. 

 

Osobní názor na reorganizaci 

Na tomto místě bych rád uvedl osobní představu o budoucí soudní soustavě v ČR. 

Nepochybně je vhodné, aby byla redukována na 3 články, neboť existence 4 článků je spíše 

vhodná pro složené státy typu federace či konfederace, čímž by zákonitě došlo i ke zpřehlednění 

instančního postavení zbylých soudů. Základem soudní soustavy bych ponechal okresní soudy, 

jelikož se ztotožňuji s názorem Fialy, tj. že okresní soudy jsou nejdůležitější částí soudní 

soustavy s ohledem na jejich blízkost k lidem, která vyplývá z velikosti jejich obvodů. Velice 

se mi v tomto ohledu zamlouvá výstavba slovenské soudní soustavy, ve které jsou okresní 

soudy jako soudy prvního stupně základním pilířem a také poměrně široká úprava jejich 

kauzální příslušnosti. Dle mého názoru by obdobný model šel aplikovat i v českém prostředí, 

nicméně kvůli zachování rozumné přístupnosti k soudu by bylo nutné dobudovat dopravní 

infrastrukturu a investovat prostředky do tzv. e-justice. V případě krajských soudů bych 

apeloval na zřízení těch, které jsou doposud pobočkami jiných krajských soudů, vyjma případu 

táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích, jejíž existence za zmíněné 

podmínky postrádá smysl. Krajské soudy by v zásadě rozhodovaly jako soudy odvolací a jako 

soudy prvního stupně ve správním soudnictví. Naopak bych zrušil vrchní soudy, jejichž 

převážná část rozhodovací činnosti je jen rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím 

krajských soudů. Jako vrcholy by zůstaly Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. V případě 

Nejvyššího soudu by šlo uvažovat o zřízení jeho expozitury v sídle zrušeného Vrchního soudu 

v Praze. Dá se ale bohužel očekávat, že v nejbližších letech k reorganizaci nedojde, neboť 

v zásadě panuje shoda jen na tom, že soudy pracují nestejně rychle a řešení tohoto problému je 

vedeno víceméně cestou personální, což bych označil spíše za řešení ad hoc než za řešení 

koncepční. 
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Závěr 

 

V úvodu této diplomové práce jsem si vytýčil za cíl podat ucelený vhled do 

problematiky soudní soustavy v ČR. Domnívám se, že vytyčeného cíle bylo dosaženo.  

V první části byl podán výklad pojmu soudnictví, který je nezbytný pro vymezení 

funkce soudů, vymezeny zásady a definovány základní typy soudů s doplněním o vysvětlení 

významu relevantních pojmů. 

Druhou část jsem věnoval historickému vývoji soudní soustavy od roku 1867 až do roku 

1992, tedy v období od okamžiku vrcholu rakousko-uherské ústavnosti až do rozpadu ČSFR. 

Rozdělení části jsem rozvrhl do logických časových úseků podle dějinného vývoje a zároveň 

byl kladen důraz na vývoj obecných soudů se současným popisem dalších vybraných soudů. 

Na závěr jsem podal osobní shrnutí s hypotetickým závěrem ohledně vývoje soudní soustavy, 

pakliže by se neudály únorové události roku 1948. 

Ve třetí části této diplomové práce jsem se věnoval podrobně současné soustavě ČR, ve 

které jsem rozebral právní základ, který jsem následoval vymezením jednotlivých soudů 

a jejich vnitřní organizace, rozhodovací činnosti a příslušnosti s důrazem na okresní soudy a na 

distinkci odlišné věcné příslušnosti jednotlivých soudů. Kriticky jsem zhodnotil situaci ohledně 

obvodů krajských soudů, které nerespektují samosprávné členění státu, což i nadále dává 

vzniknout matoucím situacím. V rámci části jsem také poreferoval v nutné míře o Ústavním 

soudu, který sice není součástí soudní soustavy, ale logicky do tématu jistým způsobem náleží. 

Čtvrtou část jsem pojal jako komparaci soudní soustavy v ČR a soudní soustavy v SR. 

Rozebral jsem v nezbytné míře věcnou příslušnost jednotlivých soudů a podal v bodech 

společné znaky a rozdílné znaky obou soustav. Neopomněl jsem zmínit Soudní radu SR, která 

je orgánem reprezentujícím zájmy soudů a které jsou svěřeny důležité pravomoci. 

V závěrečné části je rozebrán nejzásadnější problém současné soudní soustavy v ČR, 

kterým je disproporce mezi soudy z pohledu délek řízení ve vztahu k právu na spravedlivý 

proces s uvedením statistických údajů o délce řízení. Jedná se o problém, který má 

celospolečenský dopad a troufám si tvrdit, že by měl být hnacím motorem změn v personálních 

otázkách soudní soustavy, ale zejména pro reorganizaci celé soustavy. V rámci této části jsem 

předložil i některá řešení, která se nedotknou základů soudní soustavy. Dále jsem předložil 
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argumentaci představitelů justice pro a proti reorganizaci soustavy. Neboť v řadě evropských 

zemí reorganizace soudní soustavy již proběhla, či probíhá, uvedl jsem doporučení od 

mezinárodních orgánů, která by měla býti vzata v potaz při provádění reorganizace soudní 

soustavy. Na závěr jsem představil svou vizi, kterak by soudní soustava v ČR mohla 

v budoucnu vypadat. 

Věřím, že touto prací jsem přispěl svým dílem k bližšímu pochopení problematiky 

soudní soustavy v ČR a tím i snad vytvořil základ pro další a mnohem více detailnější 

zpracování dílčích témat této otázky. 
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Soudní soustava v ČR 

Abstrakt 

 

Účelem této diplomové práce je podat ucelený obraz o soudní soustavě v ČR, zejména 

o jejích kořenech, současném stavu a možném budoucím vývoji. První část práce je rozdělena 

do čtyř kapitol, ve kterých jsou postupně vykládány pojem soudnictví a jeho funkce, důležité 

zásady týkající se soudnictví, související pojmy a základní rozdělení druhů soudů. Druhá část 

je rozdělena do pěti kapitol, které jsou odděleny důležitými historickými událostmi. V těchto 

kapitolách je shrnut historický vývoj soudní soustavy v období od Rakouska-Uherska do 

rozpadu ČSFR s důrazem na soustavu obecných soudů. Na konec této části státu uvádím osobní 

zhodnocení. Třetí část tvoří stěžejní část této práce. Tato část v první kapitole vymezuje 

relevantní právní předpisy, které se soudní soustavy týkají a dále následuje šest kapitol, které 

se postupně věnují okresním soudům, krajským soudům, vrchním soudům, Nejvyššímu soudu 

a Nejvyššímu správnímu soudu. U jednotlivých soudů je popsána jejich pozice v soudní 

soustavě, obsazení z pohledu soudců, vnitřní organizace, příslušnost, vztah k ostatním soudům, 

přitom je kladen důraz na okresní soudy. Poslední kapitola této části se zabývá stručným 

výkladem o Ústavním soudu, a to zejména jeho rozhodovací činnosti. Ve čtvrté části je 

v potřebném rozsahu rozebrána slovenská soudní soustava s důrazem na věcnou příslušnost 

jednotlivých soudů a následně je provedena komparace české soudní soustavy a slovenské 

soudní soustavy, která je následně shrnuta v bodech. Pátá část je rozdělena na tři kapitoly. První 

kapitola je věnována problému, který se zásadně dotýká celé soudní soustavy, a to je rozdílná 

délka soudního řízení. K demonstraci problému jsou uvedena statistická data o délkách 

soudního řízení s identifikací problematických soudů. Druhá kapitola předkládá možná řešení, 

která nevyžadují zásah do samotné soustavy soudů. Ve třetí kapitole jsou uvedeny názory 

představitelů justice k reorganizaci soudní soustavy, doporučená pravidla pro reorganizaci 

podle mezinárodních orgánů a na závěr je uvedena autorova představa o soudní soustavě v ČR. 
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Judicial system in the Czech Republic 

Abstract 

  

The purpose of this thesis is to give a comprehensive picture of judicial system in the 

Czech Republic, especially its roots, current state and possible future development. The first 

part of this thesis is developed into four chapters in which concept of judiciary and its functions, 

the important principles related to the judiciary, the related concept and the basic division of 

the types of courts are interpreted. The second part is divided into five chapters, which are 

separated by important historical events. These chapters summarize the historical development 

of the judicial system from the Austro-Hungarian Empire to the disintegration of the Czech and 

Slovak Federative Republic, with an emphasis on the system of general courts. At the end of 

this part is an author's personal appreciation presented. The third part represents a crucial part 

of this thesis. First chapter of this part defines the relevant legal regulations relating to the 

judicial system, followed by six chapters, which are gradually devoted to district courts, 

regional courts, high courts, the Supreme Court and the Supreme Administrative Court. These 

chapters devoted to the individual courts describe their position in the judicial system, 

composition, internal organization, jurisdiction, relations with other courts, emphasis being 

placed on district courts. The last chapter of this part deals with a brief interpretation of the 

Constitutional Court, especially its decision-making activities. In the fourth part, the Slovak 

judicial system is analyzed to the extent necessary, with an emphasis on the factual jurisdiction 

of the individual courts, and the comparison of the Czech judicial system and the Slovak judicial 

system is then compiled, which is summarized in points. The fifth part is divided into three 

chapters. The first chapter deals with a problem that essentially affects the entire judicial 

system, and that is the length of the court proceedings. Demonstration of the problem includes 

statistical data on lengths of court proceedings with the identification of problematic courts. 

The second chapter presents possible solutions that do not require intervention in the court 

system itself. In the third chapter are presented the views of the representatives of the judiciary 

on the reorganization of the judicial system, the recommendations for reorganization according 

to international bodies and, finally, the author's notion of the judicial system in the Czech 

Republic. 
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