
Abstrakt 

Téma diplomové práce je zaměřeno na uspořádání soudní soustavy ČR. Cílem práce je 

podat základní ucelený pohled na organizaci soustavy soudů rozvedený o bližší analýzu 

týkající se personálního obsazování a celkového fungování jednotlivých soudů.  

Úvodní část práce se zabývá historickým vývojem soudnictví na českém území, 

zejména organizací soudní soustavy v období tzv. první republiky (1918-1938). 

Prvorepubliková soustava soudů z větší míry navazovala na základě přijetí recepčního zákona 

číslo 11/1918 Sb. na úpravu rakouského a uherského soudnictví. Postupně došlo ke 

sjednocení rozdílné úpravy soudní organizace v českých zemích a na Slovensku. Soudní 

soustava první republiky se vyznačovala vysokou mírou specializace, soudy byly děleny na 

soudy řádné, specializované a rozhodčí soudy. 

Soustava obecných soudů je tvořena soudy okresními, krajskými, vrchními, Nejvyšším 

soudem a Nejvyšším správním soudem. Součástí práce je rovněž popis fungování 

soudcovských rad, vzniku, trvání a zániku funkcí soudců a přísedících. 

Zvláštní pozornost, vyjma soustavy obecných soudů, je věnována Ústavnímu soudu 

jakožto zvláštnímu soudnímu orgánu ochrany ústavnosti, vycházející z koncentrovaného 

modelu ústavního soudnictví a samotnému vývoji Ústavního soudu od jeho vzniku v roce 

1920. Ústavní soud by měl fungovat zejména jako efektivní součást systému brzd a protivah 

v rámci dělby státní moci, tedy kontrolně působit na moc zákonodárnou, výkonnou i moc 

soudní. 

V práci byla analyzována současná platná a účinná právní úprava ČR, a to zejména 

Ústava ČR, ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, zákon číslo 182/1993 

Sb. a zákon o soudech a soudcích, zákon číslo 6/2002 Sb. Zároveň jsou v práci uvedeny 

některé významné nálezy Ústavního soudu ČR vztahující se k danému tématu, stejně jako 

právní úprava z období první republiky a let následujících.  

Hlavním přínosem práce je tedy komparace současné úpravy soudní soustavy 

s úpravou prvorepublikovou, a to zejména v oblasti obecných soudů, kdy v dnešní době není 

provedena větší míra specializace, která by mohla přispět k zefektivnění a zkvalitnění 

rozhodování soudů, stejně jako k vyšší odbornosti jednotlivých soudců.  

 


