
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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