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Úvod1
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem správy soudnictví patřícího sice zejména
do oboru správního práva, nicméně je též zřetelně a nemálo relevantní pro ústavní právo, neboť
prostřednictvím soudní správy dochází kupříkladu k praktické realizaci ústavního práva na
zákonného soudce či výkon nezávislé soudní moci jako takový. Téma soudní správy, zejména
hledání jejího optimálního modelu, je v ČR aktuálním tématem bezmála od roku 1989, do určité
míry lze toto téma označit za věčné, neboť každý model soudní správy nese odlišné přednosti a
deficity, pročež z toho vyplývá nekončící nutnost poměřování těchto rozličných systémů.
Jednou z aktuálně ožehavých otázek správy soudnictví v ČR je jmenování soudních
funkcionářů a jejich případná možnost opakování funkcí. Na zákonnost potažmo ústavnost
takového jmenování se ovšem názory ÚS, veřejné správy, ale i odborné veřejnosti mnohdy až
diametrálně odlišují, přitom jmenování soudních funkcionářů má klíčový vliv na fungování
příslušného soudu. Taktéž je zde možno seznat zřetelné přesahy do soudcovské nezávislosti nejen
daných opakovaně jmenovaných soudních funkcionářů. Bohužel důležitosti tohoto tématu
neodpovídá pozornost veřejnosti, která je spíše nižší, až neexistující. I proto je jedním z cílů této
práce upozornit na tento současný negativní stav pulzující českou justicí.
Hlavním cílem práce je poskytnout přehled o teoretické i praktické stránce ustanovování
soudních funkcionářů, ukázat, v čem spočívají hlavní protiústavní problémy současné praxe a též
nabídnout reálné možnosti nápravy problematických aspektů této oblasti personální správy justice.
Z mého pohledu leží možnosti nápravy ve větší či menší reformě současného systému soudní
správy. V jejíž koncepci ovšem bude nutné zohlednit určité protichůdné ústavní principy, zejména
demokratický princip a zásadu soudcovské nezávislosti. Tomuto tématu se ostatně věnuji
dlouhodoběji, neboť tato práce z části vychází z mé dřívější SVOČ práce vypracované
v akademickém roce 2015/2016, konkrétně z její redigované podoby publikované v roce 2017
v časopisu Jurisprudence.2
Ke svým závěrům práce dospívá zejména na základě analýzy příslušné reglementace k
ustanovování soudních funkcionářů v ČR z hledisek legislativy, judikatury i vnitřní normotvorby
MSp, a to včetně zohlednění historického vývoje, doplněných analýzou praktické realizace
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2

Tato práce byla zpracována s podporou prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu UK č. 260359.
Viz Derka V., Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů, In: Jurisprudence, 2017, č. 1, s. 3 a násl.
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jmenování soudních funkcionářů a zejména současné podoby výběrových řízení na soudní
funkcionáře. Pro získání obsáhlejšího pohledu na alternativní modely soudní správy ze zahraničí
práce též zahrnuje obšírnou komparaci s úpravou v SRN, která vychází zejména z bohaté německé
doktríny k demokratické legitimitě a legitimaci, jakož též z praktické podoby německé správy
soudnictví. Důvody pro zvolení komparace se SRN vyplývají jednak z rozvinutější nauky
k demokratické legitimitě, kterou je v kontextu soudcovské nezávislosti bezpodmínečně nutné
zohlednit v jakémkoliv modelu soudní správy. Oba systémy soudní správy nadto vychází z modelu
tzv. byrokratického systému soudní správy, což opět činí SRN vysoce podnětným předmětem
komparace a inspirace.
Samotná práce je členěna na tři části. První část se nejdříve zabývá úpravou státní správy
soudů v ČR, přičemž metodicky spočívá v popisu příslušné zákonné i vnitřní normativní úpravy
společně s relevantní judikaturou a postoji odborné veřejnosti (vycházející zejména z článků v
odborných časopisech), na což práce navazuje praktickou analýzou výběrových řízení na pozice
soudních funkcionářů, jakož i dalších souvisejících fenoménů české soudní správy. V tomto práce
vychází z mnou provedeného šetření pomocí žádostí o informace dle InfZ provedeného mezi lety
2015 – 2018, a podpůrně též čerpá z rozhovoru s bývalým soudcem NSS, čestným prezidentem
Soudcovské unie a někdejším předsedou soudu Janem Vyklickým, jenž je uveden v příloze.
Závěrem této části práce poskytuje analýzu hlavních problematických bodů soudobé české soudní
správy ve vztahu k ustanovování soudních funkcionářů.
Ve druhé části práce pojednává o německé doktríně k demokratické legitimitě a soudcovské
nezávislosti jako nutném základu pro pochopení hlavních východisek soudní správy v SRN, o níž
je dále pojednáno v následujících kapitolách této části. Soudní správa v SRN je uvedena jak
z perspektivy spolkové správy soudnictví, tak z hledisek odlišných systémů soudní správy
v jednotlivých spolkových zemích, což je uzavřeno komparací úprav v ČR a SRN. Hlavními
prameny této části proto jsou německé právní předpisy, komentářová literatura, odborné právnické
monografie a články v německých odborných periodicích.
Třetí část práce se v návaznosti na první dvě části zaměřuje na vykreslení možných řešení
de lege ferenda v první části nastíněných problémů, pro jejichž řešení zužitkovává zejména
poznatky nabyté z komparace s německým správním systémem za zohlednění kritérií
demokratické legitimity, což vychází z části druhé této práce.
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1.

Státní správa soudů v ČR
V první části této práce se zabývám vykreslením systému soudní správy v ČR. První

kapitola (1. 1.) se věnuje normativní úpravě soudní správy, druhá kapitola (1. 2.) naopak vykresluje
praktickou stránku soudobého jmenování soudních funkcionářů a závěrečná třetí kapitola (1. 3.)
představuje dílčí závěr prostřednictvím určitého zhodnocení české soudní správy. V této části práce
vycházím z podstatné části ze svého dřívějšího článku na toto téma,3 samozřejmě relevantní data
byla patřičně rozšířena, a pokud bylo nutno, též aktualizována.

1.1. Legislativní úprava státní správy soudů
Tato kapitola zabývající se soudní správou v ČR z pohledu teoretického a normativního je
vnitřně členěna na čtyři podkapitoly, kdy první se věnuje zákonné úpravě soudní správy (1. 1. 1.),
druhá stručnému historickému vývoji normativní úpravy ustanovování soudních funkcionářů
(1. 1. 2.), třetí rozebírá nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010, a na něj navazující otázky
a stanoviska odborné veřejnosti (1. 1. 3.), přičemž závěrečná podkapitola analyzuje, jak se zmíněný
nález projevil na podobě vnitřní normotvorby MSp (1. 1. 4.).

1.1.1.

Pojem státní správy soudů a současná zákonná úprava jmenování

soudních funkcionářů
Chceme-li se zabývat otázkou jmenování soudních funkcionářů, musíme v první řadě
zkoumat otázku, co je to vlastně soudní správa a čím se zabývá. Systémově je nutné státní správu
soudnictví zařadit pod veřejnosprávní činnost, tj. negativně jde o „činnost státních nebo jiných
veřejných institucí, která svým obsahem není ani činností zákonodárnou ani soudní.“4. Právní
doktrína pod termínem státní správy soudnictví chápe „ […]. jednak vytváření podmínek pro řádný
výkon soudnictví a za druhé dohled nad řádným plněním úkolů soudů v mezích stanovených
zákonem.“.5 Tím tudíž můžeme vymezit činnost soudní správy, resp. její pojem v materiálním
smyslu6. Formálně lze usoudit, že jde o činnost vykonávanou orgány státní správy soudů, kterými

3

Viz Derka V., Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů, In: Jurisprudence, 2017, č. 1, s. 3 a násl.
Viz Hendrych D. a kol., Správní právo, obecná část, 9. vydání, 2016 Praha, C. H. Beck, ISBN: 9788074006241; s. 5.
Opakované citace děl jsou uvedeny ve formátu „autor, název publikace, rok a místo vydání (nebo číslo vydání), strana“.
5
Viz Winterová A., Macková A. a kol., Civilní právo procesní, část první: řízení nalézací, 8. vydání, 2014 Praha,
Leges, ISBN: 9788075020765 s. 104.
6
Shodně též § 118 odst. 1 ZSS.
4
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jsou v ČR zejména MSp, soudní funkcionáři v osobách předsedů a místopředsedů soudů, popř.
ředitelé správy soudů.
Ústava se k otázce správy justice mimo čl. 62 písm. f) příliš nevyjadřuje,7 hlavní těžiště
úpravy proto leží v rovině podústavní. Jako ústřední orgán státní správy soudnictví je dle
kompetenčního zákona postaveno MSp.8 Shodné uvádí § 119 odst. 1 ZSS, jehož díly 1 až 6 hlavy
III se zabývají výkonem státní správy soudů, a který dalšími orgány státní správy soudů jmenuje
v odst. 2 téhož ustanovení předsedu a místopředsedy NS, NSS, vrchních, krajských a okresních
soudů, resp. předsedy senátů, ostatní soudce a zaměstnance působící u příslušného soudu.9 Je nutno
též zmínit § 118 odst. 2 ZSS, který stanoví, že výkon státní správy soudů nesmí zasahovat do
nezávislosti soudů. Konkrétní rozvržení působnosti mezi MSp a předsedy NS, vrchních, krajských
a okresních soudů je zakotveno v § 123 – 127 ZSS, obdobné ustanovení v rámci vnitroresortního
rozvržení působnosti je v § 121 ZSS, který stanoví, že předsedové soudů vykonávají státní správu
soudů v rozsahu stanoveném ZSS10 a že místopředsedové NS, vrchních,11 krajských12 a okresních13
soudů vykonávají státní správu toho kterého soudu v rozsahu určeném předsedou tohoto soudu.
Místopředsedové krajských soudů nad rámec tohoto ještě vykonávají státní správu okresních soudů
v obvodu působnosti příslušného krajského soudu, a to v rozsahu určeném předsedou příslušného
krajského soudu. Zdůrazňuji jako velice důležitý odst. 5 tohoto ustanovení, které zmocňuje
předsedy výše uvedených soudů k tomu, aby při zachování vlastní odpovědnosti pověřili
jednotlivými úkony státní správy s jejich souhlasem předsedy senátu a ostatní soudce příslušného
soudu. Dle komentářové literatury není s takovým pověřením spojen nárok na vyšší finanční
7

Jako určitou kuriozitu lze vnímat Čl. 82 odst. 3 Ústavy, který stanoví, že „Funkce soudce není slučitelná s funkcí
prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě;…..“. Lze proto polemizovat nad
ústavností současného systému dělené soudní správy mezi moc výkonnou a soudní. Jako pravděpodobně vhodnější by
se jevilo uvedení výjimky pro státní správu soudů. ÚS se touto věcí dokonce zabýval v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/02 ze
dne 18. 6. 2002, kde ÚS z formálních důvodů zrušil celý § 74 odst. 3 ZSS, nicméně primárním cílem bylo zrušení
ustanovení týkajících se další působnosti soudců (protože tím došlo k faktickému rozšíření čl. 82 odst. 3 Ústavy), tj.
dočasného přidělení k MSp, členství v Radě pro odbornou způsobilost soudců (resp. státních zástupců), a v poradních
orgánech při MSp, vládě a orgánech komor parlamentu. Společné dává k této otázce částečnou odpověď odlišné
stanovisko soudců Malenovského, Ševčíka a Varvařovského, že je nutno mimo čistě jazykový výklad přihlédnout i k
vůli ústavodárce, a že systém společné soudní správy není systémem nijak neobvyklým. Ve spojení s výslovným
upozorněním pléna, že cílem zrušení tohoto odstavce není zabránit další aktivitě soudní moci na poli státní správy
soudů, nejspíš dospějeme k závěru, že i přes určitou jazykovou disonanci o protiústavnost nejde.
8
Viz § 11 odst. 1 kompetenčního zákona.
9
Viz § 119 odst. 3 ZSS.
10
Viz § 121 odst. 1 ZSS.
11
Viz § 121 odst. 2 ZSS.
12
Viz § 121 odst. 3 ZSS.
13
Viz § 121 odst. 4 ZSS.
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odměnu.14 ZSS též upravuje v § 122a obecné postavení ředitele správy soudu, speciálně pak v
ustanoveních uvádějících konkrétní rozsah působnosti příslušného předsedy. Důležitou pravomocí
předsedů soudů je každoroční přijímání rozvrhu práce pro daný soud po projednání s příslušnou
soudcovskou radou.15
ZSS taktéž v § 122 (ve spojení s § 46 odst. 4 ZSS) zakládá povinnost výkonu státní správy
soudu s přihlédnutím k vyjádřením soudcovských rad, jejichž působnost (pouze poradní) upravují
§ 50 – 53 ZSS. Tato součinnost soudcovských rad je povinná, případné akty, jichž bylo dosaženo
bez ní, by proto byly nezákonné. Pro zajištění zákonnosti postačí předložení dané věci soudcovské
radě k projednání, zda je konečné vyjádření kladné či záporné již nemá další vliv.16 Ve vztahu
k tématu této práce zdůrazňuji poradní pravomoc soudcovských rad okresních,17 krajských18 a
vrchních19 soudů ke kandidátům do funkce předsedy či místopředsedy soudu, což není zákonně
předvídáno v případě NS20 či NSS21 (důvodnost tohoto rozdílu mi není zřejmá, komentářová
literatura,22 ani důvodové zprávy k ZSS či SŘS se k ní pohříchu nevyjadřují).
Na okraj též uvádím, že státní správa NSS je v obdobném rozsahu upravena § 26 – 30 SŘS.
Systém státní správy soudů v ČR je tudíž po funkční stránce možno označit jako tzv.
byrokratický systém správy soudnictví, tj. systém, kdy podstatnou část soudně-správní působnosti
vykonává nějaký orgán moci výkonné, tj. oddělený od soudnictví v kterémžto směru je v justici
omezena její případná samospráva. Obdobný systém má např. SRN či Rakouská republika. Takový
systém je u nás tradiční již od svého vzniku v roce 1867, kdy došla poprvé naplnění koncepce
byrokratické správy pod vedením ministerstva spravedlnosti a předsedů soudů jako jeho
pomyslných „údů“, přičemž soudcovská nezávislost byla garantována osobností císaře. 23 Zlé

14

Viz Kocourek J., Zákon o soudech a soudcích, Komentář, 2015 Praha, C. H. Beck, ISBN: 9788074002922, s. 325.
Viz § 41 odst. 2 ZSS; § 21 odst. 2, § 25 odst. 1 písm. c) SŘS ve spojení s § 3 odst. 2 písm. g) jednacího řádu NSS
ve znění změn jednacího řádu NSS, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2007, 1. 1. 2012 a 1. 1. 2015.
16
Viz Kocourek J., Zákon o soudech a soudcích, Komentář, 2015 Praha, s. 121.
17
Viz § 53 odst. 1 písm. a) ZSS.
18
Viz § 52 odst. 1 písm. a) ZSS.
19
Viz § 51 odst. 1 písm. a) ZSS.
20
Srovnej § 50 odst. 1 písm. a) ZSS.
21
Srovnej § 25 odst. 1 písm. a) SŘS.
22
Viz Kocourek J., Zákon o soudech a soudcích, Komentář, 2015 Praha, s. 118 a násl.; Blažek, T., Jirásek, J., Molek,
P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P., Soudní řád správní - online komentář, 3. aktualizace, 2014 Praha. C. H. Beck.
23
Viz Kühn Z., Nikdy nekončící debata o hledání optimálního modelu správy justice, In: Pavel A., Nejvyšší rada
soudnictví: Quo vadis?, Sborník, 2015 Brno, Nejvyšší soud, ISBN: 9788090556256, s. 134.
15
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jazyky tvrdí24 (kupříkladu M. Bobek vnímá jediný rozdíl v užití archaického jazyka),25 že od té
doby ostatně ani nedošlo k žádné větší změně, mimo opuštění principu kabinetní justice, kdy
předseda soudu mohl předsedat jakémukoliv senátu „svého“ soudu, k čemuž došlo zrušením
tehdejších ustanovení §§ 17, 21 a 21e zákona č. 36/1964 Sb. zákonem č. 335/1991 Sb.
Podstatným článkem tohoto systému jsou tudíž soudní funkcionáři, jejichž problematikou
jmenování a odvolávání se zabývá § 102 – 108 ZSS. Vycházeje z dnešního právního stavu, funkční
období předsedy a místopředsedů NS je 10 let26 a jsou jmenováni z řad soudců prezidentem
republiky. Prezident republiky také jmenuje z řad soudců NSS předsedu a místopředsedu NSS,27
jejichž funkční období je též 10 let.28 Poněkud odlišná situace je u předsedy vrchního29 a
krajského30 soudu, které taktéž jmenuje z řad soudců prezident republiky, ovšem na návrh ministra
spravedlnosti. Předsedu okresního soudu jmenuje z řad soudců ministr spravedlnosti na návrh
předsedy krajského soudu31. Místopředsedy vrchního,32 krajského33 i okresního34 soudu jmenuje
z řad soudců vždy ministr spravedlnosti na návrh předsedy příslušného soudu. Možná překvapivě
je funkční období soudních funkcionářů vrchního35, krajského36 a okresního37 soudu pouze 7 let.
Za zmínku stojí další zajímavá disonance, kterou je vnímání termínu „z řad soudců“. Zatímco u
vrchního, krajského a okresního soudu to znamená pouze povinnost, aby jmenovaný funkcionář již
byl soudcem (tj. kteréhokoliv soudu), u NSS je výslovně v SŘS stanovena povinnost, aby šlo o
soudce přiřazeného k NSS. U NS totéž omezení dovodil ÚS v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 87/06 ze dne

24

Viz Vyklický J., Kam kráčí (kam zatím dokráčelo české soudnictví), In: Soudce, 2008, č. 9, s. 6.; Kühn Z., Nikdy
nekončící debata o hledání optimální správy justice, In: Pavel A., Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?, Sborník, 2015
Brno, s. 137.
25
Viz Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic – in Search of a Constitutional Balance, 2009,
In: Papers.ssrn.com, [online], [cit. 16. 4. 2018], dostupné z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511108>.
26
Viz § 102 odst. 2 ZSS.
27
Viz § 13 odst. 2 SŘS. Toto ustanovení rovněž zakládá působnost ZSS v rozsahu odvolávání těchto funkcionářů
z jejich funkcí. Jedná se nejspíše ovšem o menší legislativní lapsus, protože na tyto funkcionáře se logicky musí
vztahovat ustanovení upravující zánik funkce soudního funkcionáře jako komplex.
28
Viz § 13 odst. 3 SŘS.
29
Viz § 103 odst. 1 ZSS.
30
Viz § 104 odst. 1 ZSS.
31
Viz § 105 odst. 1 ZSS.
32
Viz § 103 odst. 1 ZSS.
33
Viz § 104 odst. 1 ZSS.
34
Viz § 105 odst. 1 ZSS.
35
Viz § 103 odst. 2 ZSS.
36
Viz § 104 odst. 2 ZSS.
37
Viz § 105 odst. 2 ZSS.
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17. 9. 2007.38 V případě dlouhodobější neschopnosti vykonávat práci soudního funkcionáře, či
neobsazení dané funkce, je možné jej dočasně zastoupit soudcem či předsedou senátu na základě
§ 28 odst. 6 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
v kterémžto případě náleží zástupci též zvýšení platového koeficientu, trvá-li takové zastoupení
alespoň 4 týdny, a nevyplývá-li již z pracovních povinností daného soudce (např. zakotvením
zastoupení již v rozvrhu práce).39 Takové zastoupení předsedy soudu soudcem či předsedou senátu
není možné, je-li předsedu způsobilý zastoupit místopředseda daného soudu.40
Výše uvedeným postupem jmenovaný soudní funkcionář může být ze své funkce odvolán
pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců,41 tudíž jeho funkce zaniká pouze v případech zániku funkce soudce,42
vzdáním se funkce,43 či uplynutím funkčního období.44 V souladu s § 100a ZSS taktéž může
ministr spravedlnosti dočasně suspendovat soudního funkcionáře z výkonu své funkce, je-li proti
němu vedeno trestní stíhání,45 nebo bylo-li proti němu zahájeno řízení o jeho nezpůsobilosti
vykonávat soudcovskou funkci.46
Alternativní samosprávné systémy, známé v té či oné podobě z většiny ostatních
evropských zemí, nedošly dosud v ČR uplatnění. Právní doktrína případy soudcovské samosprávy
někdy označuje jako „takzvanou samosprávu“47 či „logický nonsens“,48 ježto samospráva
terminologicky zpravidla označuje situaci, kdy správní činnost je ze státu přenesena na subjekt od
státu odlišný (typicky korporace veřejného práva).49 Ačkoli tímto prismatem vskutku působí

38

Obdobné stanovil u funkcionářů Nejvyššího soudu ČSFR § 39 odst. 1 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích,
před novelizací zákonem č. 17/1993 Sb.
39
Viz Kocourek J., Zákon o soudech a soudcích, Komentář, 2015 Praha, s. 280 a násl.
40
Tamtéž, s. 282.
41
Viz § 106 ZSS.
42
Viz § 108 odst. 1 písm. a) ZSS.
43
Viz § 108 odst. 1 písm. b) ZSS.
44
Viz § 108 odst. 2 ZSS.
45
Viz § 100 odst. 1 písm. a) ZSS.
46
Viz § 100 odst. 1 písm. c), resp. § 91, § 92 ZSS.
47
Viz Sládeček V., Obecné správní právo, 3. aktualizované a doplněné vydání, 2013 Praha, Wolters Kluwer, ISBN:
9788074780028, s. 346 a násl.; Sládeček V., K takzvané samosprávě soudnictví, In: Kysela J., Hledání optimálního
modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, Senát PČR, bez ISBN, s. 97 a násl.
48
Viz Zoulík F., Státoprávní problémy soudcovských rad, In: Právní praxe, 2000, č. 8, s. 489; analogický názor o
vyloučeného užití tohoto termínu pak Winterová A., Nezávislost soudní moci a správa soudnictví, In: Kysela J.,
Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 94.
49
Shodně též Hendrych D. a kol., Správní právo, obecná část, 2016 Praha, s. 96.
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soudní samospráva jako contradictio in adjecto, jelikož soudci jsou z povahy věci přímými
reprezentanty státní moci, pročež je není možné postavit na roveň kupříkladu advokátům či
notářům, jedná se o mimořádný právní purismus. Namísto tohoto přísně formalistického pohledu
je z mého pohledu vhodnější nahlížet na samosprávu soudnictví jako výkon správy (která tradičně
náleží moci výkonné), kdy určitá vymezená část správy soudnictví je vykonávána soudci jakožto
reprezentanty moci soudní či orgány s jejich podstatnou účastí. Tím nijak nechci relativizovat
značnou problematičnost demokratické legitimity v případě samosprávy soudnictví.
Zavedení určitého modelu samosprávy zaznívá z úst zejména soudcovské veřejnosti již
déle,50 nejzřetelněji na tomto poli vystupuje Soudcovská unie ČR,51 přesto dosud k výraznějšímu
posunu v otázce takové reformy nedošlo.

1.1.2.

Vývoj jmenování soudních funkcionářů od zavedení ZSS

Systém jmenování soudních funkcionářů u nás prošel za svou historii několika koncepčními
změnami. Výchozím bodem byla zjednodušeně situace, kdy soudní funkcionáře jmenoval
představitel moci výkonné (zpravidla ministr spravedlnosti), a disponoval v podstatě neomezenou
diskrecí ve věci jejich odvolání z této funkce.52
Po přijetí ZSS je možné za první větší změnu považovat události spojené se sporem
„Brožová vs. Bureš“,53 v jejichž důsledku byl zrušen tehdejší § 106 odst. 1 ZSS54 (podobně ve
vztahu k ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi a předsedkyně OS Praha-západ Marie

50

Namátkově viz Sváček J., Navrhujeme nový model soudní správy, In: Soudce, 2006, č. 9, s. 2; Vyklický J., Správa
soudu a postavení soudního funkcionáře z hlediska nezávislosti soudní moci, In: Kysela J., Hledání optimálního
modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, s. 123 a násl.; Sváček J., Emancipace soudní moci, In:
Soudce, 2006, č. 1, s. 10; Zemanová D., Meze možností současného modelu správy soudnictví v České republice
z pohledu Soudcovské unie, In: Pavel A., Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?, Sborník, 2015 Brno, s. 121; Baxa J.,
Nejvyšší rada soudnictví v roce 2015: krok vpřed, dva kroky vzad?, In: Pavel A., Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?,
Sborník, 2015 Brno, s. 112; Lichovník T., Soudní samospráva v malém, In: Soudce, 2006, č. 10, s. 4; Lichovník T.,
Postavení soudních funkcionářů, In: Soudce, 2006, č. 6, s. 16; a další.
51
Viz Lichovník T., Náčrt možného modelu budoucí správy soudnictví, In: Bulletin advokacie, 2010, č. 3, str. 7.
52
Viz § 50 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích. Původní ustanovení sice bylo měněno zákony č.
17/1993 Sb. a č. 239/1995 Sb., nicméně se zřetelem na ochranu soudního funkcionáře pouze kosmeticky.
53
V kostce šlo o sérii rozhodnutí ÚS navazující na relativně pofidérní odvolání tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu
Ivy Brožové tehdejším prezidentem republiky Václavem Klausem, a přidělení Jaroslava Bureše k Nejvyššímu soudu
spolu s jeho jmenováním místopředsedou Nejvyššího soudu. ÚS následně judikoval, že přidělení Jaroslava Bureše
k Nejvyššímu soudu bez souhlasu tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu bylo v rozporu s Ústavou (viz nález ÚS sp.
zn. Pl. ÚS 17/06 ze dne 12. 12. 2006), odvolání Brožové z její funkce bylo provedeno na základě protiústavní normy
(viz nález ÚS sp. zn. Pl ÚS 18/06 ze dne 11. 7. 2006), a taktéž jmenování Bureše místopředsedou Nejvyššího soudu
bylo protiústavní (nález ÚS sp. zn. Pl ÚS 87/06 ze dne 17. 9. 2007).
54
§ 106 ZSS ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
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Drahokoupilové,55 byť tento případ pochopitelně nebyl tak mediálně atraktivní jako v případě
předsedkyně Brožové). Není bez zajímavosti, že toto inkriminované ustanovení bylo zrušeno
s odloženou vykonatelností již výše uvedeným nálezem ÚS sp. zn. Pl. ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002
a to z totožných důvodů uvedených v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/06 ze dne 11. 7. 2006, tj. pro
naprostou obecnost a neurčitost vyjádření důvodů pro odvolání soudních funkcionářů
neodpovídající principu právní jistoty. Již první nález v odůvodnění uvedl, že kýženou ústavně
konformní úpravou je připuštění odvolání pouze v důsledku rozhodnutí vydaného v rámci kárného
řízení, přesto zákonodárce přijal téměř totožné znění postavené na principu „kdo jmenuje,
odvolává“.
Dalším milníkem na poli jmenování soudních funkcionářů bylo přijetí zákona č. 314/2008
Sb., který byl přijat v důsledku nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 18/06, a jeho proklamovaným účelem byla
právě úprava kárného řízení i pro účely odvolávání soudních funkcionářů, na jehož základě byla
přijata dnešní koncepce odvolávání soudních funkcionářů. Zákon dále novelizoval ZSS a SŘS tak,
že zavedl časově omezená deseti či sedmiletá funkční období soudních funkcionářů.56 V souvislosti
s tím též zákonodárce upravil možnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů v § 105a
ZSS57 a § 13a SŘS.58 Za zmínku stojí také přechodná ustanovení týkající se již sloužících soudních
funkcionářů, která zakotvila postupná uplynutí funkčních období po účinnosti této novely
v návaznosti na dobu, kdy daný funkcionář byl jmenován, tj. 1 rok pro „služebně nejstarší“ až 7 let
pro funkcionáře jmenované mezi lety 2003 – 2008 před účinností této novely. Výjimkou z této
úpravy byli pouze předseda a místopředseda NS a NSS, kterým novela kazuisticky vyměřila
zbývající dobu funkce, a to 5 let u NS59 a 10 let u NSS.60 To lze nicméně vzhledem k faktu, že

55

Viz Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic – in Search of a Constitutional Balance, 2009,
In: Papers.ssrn.com, [online], [cit. 16. 4. 2018], dostupné z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511108>.
56
Ideovými východisky této reformy se více zabývá Korbel F., Současný stav justice a pokusy o jeho reformu, In:
Beránek S., Česká justice – otázka správy a nezávislosti, Sborník, 2010 Praha, Transparency International – Česká
republika, ISBN: 9788087123157, s. 48 a násl.
57
Viz § 105a ZSS ve znění zákona č. 314/2008 Sb.
58
Viz § 13a SŘS ve znění zákona č. 314/2008 Sb.
59
Viz čl. II zákona č. 314/2008 Sb. ve znění před nálezem ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010.
60
Viz čl. IV zákona č. 314/2008 Sb.
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předseda NSS Josef Baxa byl jmenován cca rok61 po Ivě Brožové,62 chápat pouze jako opatření
cílené proti předsedkyni Brožové z důvodu jejího dřívějšího angažmá.
Pozoruhodné dále je, že časové omezení funkčních období původně vůbec nebylo
předmětem vládního návrhu zákona. Omezená funkční období byla přidána až komplexním
pozměňovacím návrhem ústavně-právního výboru,63 tudíž zavedení funkčních období nebylo
zohledněno v důvodové zprávě a neprošlo standardním připomínkovým řízením jako standardní
vládní návrh zákona.64 Ostatně tato skutečnost byla zmíněna již na půdě Poslanecké sněmovny, a
to zejména poslancem Jeronýmem Tejcem v obecné rozpravě ke druhému čtení zmíněného návrhu
zákona,65 jakož i problematický fakt, že funkcionáři stále zůstávají jmenováni mocí výkonnou.66
V průběhu projednávání návrhu v Senátu se návrhem zabýval zejména ústavně-právní
výbor a stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Ústavně právní výbor návrh
ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou doporučil schválit,67 nicméně stálá komise se
k návrhu postavila podstatně kritičtěji, zejména vůči samotnému mechanismu přijetí novely
jakožto komplexního pozměňovacího návrhu a s tím spojené absenci důvodové zprávy resp.
nosných důvodů přijetí této novely, a že dává prostor případnému jednání obou stran v zájmu
opakovaného jmenování, a doporučila, aby se návrh omezil pouze na úpravu kárných řízení a

61

Dle webových stránek NSS byl Baxa jmenován předsedou v lednu 2003; viz nssoud.cz, [online], [cit. 16. 4. 2018],
dostupné z: <http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=artphoto&art_id=504>.
62
Dle webových stránek ÚS byla Brožová jmenována předsedkyní NS 20. 3. 2002; viz usoud.cz, [online], [cit. 16. 4.
2018], dostupné z: <http://www.usoud.cz/emeritni-funkcionari-a-soudci/iva-brozova/>.
63
Viz usnesení ústavně-právního výboru PS PČR ze dne 2. 6. 2008, rozesláno jako sněmovní tisk č. 425/1.
64
Nicméně MSp jej na politické zadání nakonec zpracovalo, viz Korbel F., Současný stav justice a pokusy o jeho
reformu, In: Beránek S., Česká justice – otázka správy a nezávislosti, Sborník, 2010 Praha, s. 67.
65
Viz stenoprotokol 34. schůze 5. období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 18. 6. 2008; [online] [cit. 16.
4. 2018], dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/034schuz/s034012.htm>:
„ …. a já myslím, že není vhodné, abychom v tuto dobu, kdy důvěra v justici v české společnosti klesá a kdy tady
zaznamenáváme tato podezření [zasahování moci výkonné, resp. politiků do moci soudní, pozn. autora], zaváděli
funkční období, přičemž jmenování předsedů a místopředsedů soudů, resp. předsedů, bude čistě dáno do rukou moci
výkonné, politiků, zejména ministra spravedlnosti.“ a „Jsem přesvědčen o tom, že musíme diskutovat o modelu, který
politiky pokud možno vyřadí z rozhodování o tom, kdo má být předsedou okresního soudu v Horní Dolní, a který bude
znamenat, že soudci při svém rozhodování samozřejmě budou muset brát v úvahu … to, jaké je politické rozložení a
kdo o nich za dva tři čtyři roky může rozhodnout, zda se posunou k té své kariéře, či neposunou.“.
66
Tamtéž.
67
Viz usnesení ústavně-právního výboru Senátu PČR ze dne 9. 7. 2008, rozesláno jako senátní tisk č. 276/1.
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ostatní bylo vyděleno a podrobeno separátní diskusi,68 většinu těchto obav vyjádřil na plenární
schůzi též senátor Petr Pithart,69 ovšem přese všechno uvedené byl návrh zákona přijat.

1.1.3.

Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010

Výše uvedený nález ÚS byl vydán v rámci řízení o zrušení části zákona č. 314/2008 Sb.,
ZSS a SŘS, iniciovaným skupinou senátorů.70 Zmíněný zákon č. 314/2008 Sb. byl původně
vládním návrhem zákona, který měl v návaznosti na judikaturu ÚS71 zanést do ZSS a SŘS
odvolatelnost soudních funkcionářů pouze v rámci institutu kárného řízení.
ÚS v tomto nálezu shledal mimo jiné protiústavním zavedení institutu opakovaného
jmenování, když judikoval: „Problém podle názoru Ústavního soudu spočívá v samotné možnosti
opětovného jmenování, která může vést soudní funkcionáře k tomu, aby postupovali způsobem
vytvářejícím předpoklady pro jejich opětovné jmenování., resp. aby jejich jednotlivé kroky, včetně
způsobu rozhodování (funkcionáři soudů jsou především soudci), byly vnějším světem takto
nahlíženy a posuzovány. V podmínkách neexistence soustavy brzd a vyvážení k exekutivě s jejími
výlučnými rozhodovacími pravomocemi v personální oblasti tuto možnost nelze vyloučit. Proto na
ni v řízení o abstraktní kontrole napadených norem musí vzít Ústavní soud zřetel, neboť zákonná
68

Viz usnesení stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ze dne 3. 7. 2008, rozesláno jako senátní
tisk č. 276/2.
69
Viz stenoprotokol 15. schůze 6. období Senátu Parlamentu ČR konané 16. 7. 2008; [online] [cit. 16. 4. 2018],
dostupné z: <http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=6&IS=3930&T=276#st276>:
„Tento návrh na velmi závažnou změnu soudcovského zákona na této situaci mnoho nemění. Na jedné straně totiž
vyhovuje nálezům Ústavního soudu, podle nichž má být soudní funkcionář odvolatelný jen rozhodnutím soudní moci,
když zavádí zvláštní kárné řízení týkající se funkcionářů. Na druhé straně však tento princip relativizuje, a to právě
zavedením funkčních období soudních funkcionářů, čímž se samozřejmě jistota při výkonu funkce snižuje. Zavedením
funkčních období se výkonné moci vrací možnost rozhodovat o obsazení pozic předsedů a místopředsedů soudů
mnohem častěji, než kdyby byl aplikován pouze model kárného řízení, který tak ztrácí část svého významu. Možnost
opakovaného jmenování předsedů a místopředsedů je ošemetná kvůli tomu, že zůstává v rukou výkonné moci, byť nikoli
jen ministra spravedlnosti. Nově přibyl prezident republiky jmenující předsedy vrchních a krajských soudů s
kontrasignací. Pro jmenování navíc chybějí kritéria, takže při opakovaném jmenování bude hodně záležet na ryzosti
osobností všech zúčastněných, aby nedošlo k zohledňování spíše politických a osobních vazeb než v odbornosti a
morální konzistence. Mělo by nás přitom zajímat, jak správa soudnictví vykonávaná jednou z politických mocí může
ovlivňovat nezávislost samotných soudců.“. Petr Pithart dokonce nadhodil k úvaze případné obcházení řádného
procesu přípravy zákona ze strany tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, „Pokud tedy ministr obejde celý
proces přípravy zákona ve vládě a návrh zákona v dohodě s poslanci zásadně změní ve výborové fázi jednání,
neznamená to, že by vše bylo v pořádku, protože to poslancům nevadí. Chci tu vyjádřit přesvědčení, že komplexní
pozměňovací návrhy jsou vedle přílepků další z možností, jak bez velkých debat překvapovat, zaskakovat adresáty
práva.“.
70
Důvody pro podání návrhu na zrušení zákona byly jednak procedurálního charakteru, kdy měli navrhovatelé výhrady
proti samotnému legislativnímu procesu (vládní návrh byl podstatně změněn na půdě ústavněprávního výboru), tak
materiální, které spočívaly jednak v brojení proti samotným funkčním obdobím, možnosti opakovat funkce, i proti
přechodným ustanovením upravujícím přechodná funkční období již sloužících funkcionářů.
71
Viz nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 18/06 ze dne 11. 7. 2006.
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úprava nesmí vytvářet podmínky pro vznik personální korupce, která by ohrožovala ústavně
přikázanou nezávislost a nestrannost soudců. Možné protiústavní stavy je třeba v tak závažné
oblasti předem eliminovat. Konzultativní role, kterou přisuzuje zákon o soudech a soudcích
soudcovským radám v § 51 odst. 1 písm. a), § 52 odst. 1 písm. a) a § 53 odst. 1 písm. a), je v tomto
směru nedostatečnou zárukou. V případě předsedů a místopředsedů nejvyšších soudů ovšem není
upravena ani tato možnost.“.72 ÚS tudíž shledal opakované jmenování nepřijatelné z důvodu
nedostatečné vyváženosti mezi mocemi výkonnou a soudní. V takové situaci proto ÚS zrušil tato
ustanovení upravující opakované jmenování soudních funkcionářů, a to z důvodu možnosti vzniku
personální korupce spočívající ve vyvíjení snahy soudních funkcionářů po dosažení opakovaného
jmenování, kterou v kontextu toho, že v soudobém (i současném) systému správy soudů neexistuje
dostatečná protiváha moci výkonné v podobě existence vlivu soudní moci na jmenování soudních
funkcionářů, shledal jako rozporné s principem soudcovské nezávislosti.73
Dovolím si ještě stručně zmínit obsah některých odlišných stanovisek. V těch zaznělo ve
vztahu k tomuto tématu, že opakovaná jmenování jsou protiústavní z toho důvodu, že při
opakovaném jmenování převažuje role výkonu státní správy na úkor role soudce.74 Naopak
v nesouhlasně laděných stanoviscích zazněly zejména názory, že buď otázka personální korupce
je sama o sobě příliš spekulativní,75 jelikož se soudci mohou snažit dosáhnout opakovaného
jmenování co nejlepším výkonem funkce,76 v souvislosti s čímž taktéž padla komparace
s ústavností opakovaného jmenování soudců ÚS.77 Dále bylo zmíněno, že ke korupci může dojít
již při jmenování prvním,78 případně nic nebude bránit soudcům nechat se „zkorumpovat“ funkcí
na jiném soudě,79 jakož že by dále tímto hrozilo personální vyprázdnění justice v otázce
funkcionářských postů, potažmo schopných funkcionářů.80
Uvedu nyní krátce vlastní zhodnocení tohoto nálezu. Osobně se s názorem pléna ztotožňuji,
byť si jsem vědom jednak toho, že umožňuje vícero výkladů, tak i určitých komplikací s tím
72

Viz nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010, odst. 65.
Nadto též ÚS zrušil přechodná ustanovení uvedeného zákona v rozsahu pětiletého přechodného období funkcionářů
NS (kazuisticky 5 let), které shledal jako nerovné a porušující právo na rovný přístup k veřejným funkcím dle čl. 21
odst. 4 Listiny, a jako takové toto ustanovení zrušil s odloženou vykonatelností a instrukcí zákonodárci, aby uzákonil
úpravu o totožném rozsahu jako v případě funkcionářů NSS (kazuisticky 10 let).
74
Viz konkurenční stanovisko ústavního soudce Pavla Holländera.
75
Viz odlišné stanovisko ústavního soudce Vladimíra Kůrky.
76
Viz odlišné stanovisko předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského.
77
Viz odlišné stanovisko ústavního soudce Vladimíra Kůrky.
78
Viz konkurenční stanovisko ústavního soudce Pavla Holländera.
79
Viz odlišné stanovisko ústavního soudce Vladimíra Kůrky.
80
Viz odlišné stanovisko ústavní soudkyně Ivany Janů a odlišné stanovisko ústavního soudce Vladimíra Kůrky.
73
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spojených. V prvé řadě nesouhlasím s tím, že opakovaná jmenování nejsou problematická, a to
právě z důvodu nedostatečné vyváženosti v rámci soužití moci soudní a výkonné na půdě správy
soudnictví. Opakovaná jmenování toto soužití ještě dále vychylovala směrem k výkonné moci,
přičemž za právního stavu v době rozhodování ÚS byla kontrola případných problematických
jmenování relativně nesnadná. Srovnání se soudci ÚS mi taktéž nepřipadá zcela vhodné, jelikož u
jmenování soudců ÚS hrozí nebezpečí personální korupce též, snad s rozdílem nutnosti součinnosti
většího počtu aktérů, a proto by opakované jmenování soudců ÚS dle mého názoru nemělo být
povolené z obdobných důvodů jako u soudních funkcionářů (jako je tomu kupříkladu ve SRN).81
K německému příkladu ostatně V. Klokočka uvádí „Němci sami v roce 1970 zrušili opakovanou
volbu. Poznali, že možnost být opětovně jmenován ... korumpuje tyto soudce tak, aby se chovali
způsobem, který je vstřícný ke zřizovateli.“.82 Pokud bychom chtěli vyloučit obavu, že při vyloučení
opakování funkce dojde ke zhoršení standardu státní správy soudů, bylo by spíše vhodnější funkční
období o něco prodloužit a třeba sjednotit na 10 letech (analogicky též v případě ústavních soudců).
Ostatně postoj preferující omezení možnosti opakovat funkční období ústavního soudce začíná též
rezonovat v odborné veřejnosti, namátkově u P. Kolmana83 či J. Vyklického.84
Určitou tendenčnost rozhodování ústavních soudců na sklonku jejich funkčního období
v zájmu dosažení opětovného jmenování připustil též předseda ÚS P. Rychetský,85 čemuž
přisvědčila taktéž E. Wagnerová.86 Za tímto účelem navrhuje Kolman de lege ferenda umožnění
opětovného ustavení do funkce ústavního soudce až po 6 – 10 letech,87 což by též efektivně
případnou motivaci pro zkompromitování vlastní nezávislosti v zájmu bezprostředního opětovného
jmenování efektivně minimalizovalo.
Zajímavý je každopádně určitý střet toho, jak vykládat tento nález ÚS.
1.
2.
3.
4.

Zakazuje nález opakované jmenování bez výjimek?
Vztahuje se zákaz na předsedy i místopředsedy soudů?
Vztahuje se zákaz též na pověření dle § 121 odst. 5 ZSS?
Vztahuje se zákaz na jeden konkrétní soud a jednu konkrétní funkci?

81

Viz § 4 odst. 2 BVerfGG.
Viz Vyklický J., Kam kráčí české soudnictví, Soudce, 2008, č. 11, s. 19.
83
Viz Kolman P., Cirkulace demokratických elit – ústavním soudcem pouze jednou, Soudce, 2017, č. 2, s. 31.
84
Viz Vyklický J., Kam kráčí české soudnictví, Soudce, 2008, č. 11, s. 19.
85
Viz Wirnitzer J., Ústavní soudci nemusí být nezávislí, naznačil jejich šéf Rychetský, In: iDNES.cz, 1. 4. 2011,
[online], [cit 8. 2. 2018], dostupné z: <https://zpravy.idnes.cz/rychetsky-zpochybnil-nezavislost-soudcu-fi1/domaci.aspx?c=A110401_095513_domaci_jw>.
86
Tamtéž.
87
Viz Kolman P., Cirkulace demokratických elit – ústavním soudcem pouze jednou, Soudce, 2017, č. 2, s. 31.
82
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4.1. Pokud uvedené platí, je v takovém případě možné „prohození funkcí“?
5. Jak dlouho zákaz platí?
Ad 1.: V kontextu jazykového znění zrušovaných ustanovení lze nález vyložit tak, že se
zákaz opakování vztahuje na všechny předsedy či místopředsedy soudů jmenovaných na základě
ZSS či SŘS, s teoreticky představitelnou výjimkou v osobách předsedy a místopředsedy NS,
jejichž jmenování je na rozdíl od jmenování ostatních soudních funkcionářů ústavní pravomocí
prezidenta republiky dle čl. 62 písm. f) Ústavy (byť v tom případě by se uvedená ústavní
kompetence patrně dostala do konfliktu s ústavně stanovenou soudcovskou nezávislostí dle čl. 82
odst. 1 Ústavy). Z. Koudelka naťukl88 též možnost vztáhnout tento nález na funkcionáře ÚS, jejichž
jmenování je též ústavní pravomocí prezidenta republiky dle čl. 62 písm. e) Ústavy. Ačkoli jsou
případné úvahy nad snahou „sesadit“ předsedu ÚS Pavla Rychetského notně absurdní, obsah
nálezu ÚS se přesto zde projeví jak v případech funkcionářů NS, tak ÚS, ovšem toliko nepřímo, tj.
prezident republiky by měl postupovat v případě jmenování do obou orgánů v souladu se závěry
stanovené výše uvedeným nálezem ÚS a nejmenovat opakovaně. V opačném případě by nejspíše
ÚS mohl taková jmenování zrušit (dostala-li by se ovšem taková kauza vůbec před ÚS), a to
obdobně jako v nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 18/06 ze dne 11. 7. 2006 (tzv. případ „Brožová vs.
Bureš“).89
Koudelka90 dále uvedl úvahu, že jelikož nemůže ÚS působit jako pozitivní zákonodárce, a
protože pouze zrušil inkriminovanou část zákona upravující opakované jmenování, toto případné
jmenování je nyní zcela neregulované, protože zákon nyní nezná termín „opakování funkce“, proto
je opakované jmenování ze zákona možné na základě správního uvážení ministra spravedlnosti
potažmo prezidenta republiky. S tímto nesouhlasí výklad F. Kučery a L. Derky,91 kteří jednak
zmiňují, že ZSS jakožto předpis veřejného práva by v duchu zásady legality musel opakované
jmenování umožnit, dále, že by případné takové opakované jmenování bylo v rozporu se závěry

88

Viz Koudelka Z., Soudcovská unie chce sesadit Rychetského, In: parlamentnilisty.cz, 7. 11. 2016, [online], [cit. 17.
4. 2018], dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Koudelka-CSSD-Soudcovska-uniechce-sesadit-Rychetskeho-461617>.
89
Zde důvodem zrušení rozhodnutí o odvolání tehdejší předsedkyně NS Ivy Brožové byl rozpor s ústavním principem
soudcovské nezávislosti, tak jak byl vyjádřen v nálezu ÚS sp. zn. Pl ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002.
90
Viz Koudelka Z., Soudní funkcionáři a Ústavní soud, In: Časopis pro právní vědu a praxi, 2010, č. 4, str. 369.
91
Viz Derka L., Kučera F., Ke jmenování soudních funkcionářů – důsledky nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS
39/08, In: Soudce, 2014, č. 2 s. 2.
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ÚS, na základě, kterých došlo ke zrušení §105a ZSS, a v tomto důsledku by též bylo v rozporu
s Ústavou, resp. nezákonné.
Je nutno Koudelkovi přisvědčit v tom, že nynější úprava tuto interpretaci umožňuje, zvláště
v kombinaci s faktem, že v případě jiných veřejných funkcí jsou vždy případná omezení vtělena
do těla samotného zákona, proto mohl ÚS zvážit zrušení celého oddílu upravujícího jmenování
soudních funkcionářů, jak ostatně ÚS již v minulosti učinil v případě 5. části o. s. ř.92 Činil-li by
ÚS i v této věci analogicky, donutil by zákonodárce přijmout ústavně konformní zákonnou úpravu
mnohem spíše. Nicméně i s přihlédnutím k názoru Kučery a Derky nemohu s Koudelkou souhlasit.
Kučera s Derkou nepřímo odkazují na judikaturu ÚS k závaznosti nosných důvodů nálezů. Takto
ÚS judikoval: „V souladu s četnou judikaturou Ústavního soudu […] je právní názor obsažený v
odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu, resp. v jeho právní větě, má-li obecnou povahu, obecně
závazný, závazný při řešení typově shodných případů.“.93 Jestliže nosným důvodem tohoto
rozhodnutí byl fakt, že opakované jmenování je samo o sobě v rozporu s ústavou, pak lze shledat
lpění na doslovné liteře zákona, která to věru nevylučuje, značně přepjatým a nesprávným právním
formalismem, neboť všechny orgány veřejné moci mají povinnost v rámci své činnosti vycházet
z ústavně konformního výkladu zákonů. Jestliže ÚS zruší zákon s obecnou závazností, pak postup
dle dříve zrušeného zákonného ustanovení zcela popírá zásadu ústavně konformního výkladu.
Každopádně tento restriktivní výklad je možné „tvořivě“ užít k legalizaci opakovaného jmenování.
V čem se nicméně Kučera s Derkou mýlí, je závěr, že by zásada legality sama o sobě v tomto
případě zakazovala opakované jmenování. Když zákonodárce svěřuje určitému vykonavateli
veřejné správy jmenovací pravomoc, pak je též jeho povinností vymezit meze správního uvážení
při realizaci této pravomoci. Nejsou-li takové výslovně stanoveny, pak je správní uvážení takového
vykonavatele v zásadě neomezené. V tomto případě tudíž nijak nevadí, že zákonodárce dosud
zákaz opakování funkce do zákona nevtělil, neboť správní uvážení daných jmenujících orgánů je
dostatečně omezeno již zmíněným nálezem ÚS.
Důležitým aspektem protiústavnosti opakovaného jmenování je též ohrožená legitimita
takových funkcionářů. S tím operuje zejména soudce KS v Ostravě P. Hampel,94 který zmiňuje, že
i přes formální legálnost opakovaného jmenování nedisponují takto jmenovaní funkcionáři
legitimitou výkonu této funkce, „V opačném případě, je-li pojmenovaný vztah legitimity a legality
92

5. část o. s. ř. byla zrušena s odloženou vykonatelností nálezem ÚS sp. zn. Pl. ÚS 16/99 ze dne 27. 6. 2001.
Viz nález ÚS sp. zn. II. ÚS 355/02 ze dne 14. 12. 2002
94
Viz Hampel P., Jmenování soudních funkcionářů a jejich legitimita, In: Soudce, 2014, č. 5, s. 18.
93
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jednostranný (ve smyslu „zákon k tomu nic neříká“, nebo „zákon to výslovně nezakazuje,“ je to
tedy legální, byť jsou zde závažné okolnosti, které z pohledu legitimity legalitu významně
zpochybňují), dochází k ohýbání práva, k jeho deformaci, která se z dlouhodobého hlediska nikdy
nevyplatila.“. Také v tomto duchu je daný soudní funkcionář opakovaným jmenováním postižen,
což je neblahé, poněvadž moc soudní jakožto třetí moc ve státě stojí výlučně na své legitimitě –
síle přesvědčivosti svých rozhodnutí a důvěře, že daný soudce vykonává svou činnost oproštěn od
osobních cílů či vazeb. Jelikož soudní funkcionáři jsou představiteli, jak moci soudní, tak moci
výkonné, dopadá na ně tento požadavek legitimity o to silněji. To též do určité míry odpovídá
závěrům, které vyjádřil Evropský soud pro lidská práva,95 aby určitá úřední osoba byla považována
za nezávislou, musí být dodržena určitá kritéria z perspektiv ustanovování daných úředních osob,
délky jejich funkčního období, existence pojistek proti venkovním vlivům, jakož i, je-li její
nezávislost seznatelná též z pohledu třetích osob. Z pohledu legitimity problematické opakované
jmenování potom u daného soudního funkcionáře způsobuje minimálně selhání tohoto posledního
kritéria – seznatelnost nezávislosti z pohledu veřejnosti.
Ad 2.: Interpretujeme-li nález v otázce toho, zda se zákaz opakovaného jmenování vztahuje
jak na předsedy, tak místopředsedy soudů, pak nejspíše dospějeme k závěru, že zákaz zahrnuje oba
typy funkcionářů. ÚS totiž zrušil celá „opakovací“ ustanovení ZSS a SŘS, přičemž, pokud by
nahlížel na jmenování místopředsedů jako ústavně konformní, pak by pravděpodobně nerušil
ustanovení celé, ale pouze v rozsahu slova „předseda“. K tomuto závěru dospěli též soudci VS v
Praze Kučera a Derka.96
Ad 3.: ÚS se v předmětném rozhodnutí pochopitelně nezabýval otázkou pověření soudce
výkonem jednotlivých úkonů státní správy soudů dle § 121 odst. 5 ZSS, protože jejich ústavnost
nebyla v daném řízení zpochybněna. To samozřejmě nevylučuje minimálně protizákonnou aplikaci
tohoto ustanovení. Z povahy daného ustanovení by taková pověření měla být pouze dočasná a
vykonávána jen v nezbytném rozsahu, jelikož v opačném případě dochází k obcházení jmenovací
pravomoci ministra spravedlnosti, či prezidenta republiky, což by v určitých případech mohlo
přesáhnout až do roviny kárných deliktů.

95

Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 9. 1998, Kadubec proti Slovensku, stížnost č. 27061/95;
k týmž závěrům dospěl též v případě vojenských soudců, jejichž nezávislost je v důsledku příslušnosti k armádě
deficitní, viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 6. 1998, sp. zn. 41/1997/825/1031.
96
Kučera F., Derka L., Ke jmenování soudních funkcionářů: důsledky nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08, In: Soudce,
2014, č. 2, s. 2 a násl.
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Užití tohoto institutu jako určitého suplementu, pokud ministr spravedlnosti či prezident
republiky odmítají jmenovat navrženého uchazeče (nebo lze takové odmítnutí důvodně očekávat)
o funkci pro rozpor s judikaturou ÚS, pak je již bezpochyby v rozporu s ústavou, neboť daný
předseda vědomě obchází nález ÚS, resp. jeho interpretaci ústavy, k čemuž ostatně dospívají též
Kučera s L. Derkou.97 Nadto je nutno zmínit, že je-li dle § 121 odst. 5 ZSS daný soudce pověřen
správou celého úseku (ne skutečně jednotlivých úkonů soudní správy), pak je takové pověření
materiálním výkonem funkce místopředsedy.
K podobným závěrům lze dospět i v případě prohození funkcí (k čemuž opět dospívají též
Kučera s L. Derkou),98 které je také určitou formou obcházení nálezu ÚS. Toto podporuje také
starší článek Hampela,99 ve kterém autor polemizuje s legitimitou „rotujících“ funkcionářů, kdy
dochází k opakovaným výměnám funkcionářů na různých soudech. Jestliže je taková výměna
motivována pouze snahou podržet si funkce s co nejmenšími obtížemi, pak jde o materiální
obcházení judikatury ÚS, jakož je následné jmenování takových osob deficitní v oblasti legitimity.
Ad 4.: Jedním možným výkladem nálezu je, že ÚS zakazuje absolutní opakování
funkcionářských mandátů čili ne pouze na téže funkci bezprostředně po uplynutí funkčního období,
nýbrž jakékoliv další působení na pozici soudního funkcionáře. Tento výklad je samozřejmě
problematický z toho hlediska, že by skutečně mohla po čase hrozit určitá personální
vyprázdněnost justice, jak ostatně namítala odlišná stanoviska.100 Na druhou stranu by se tím ale
dosáhlo skutečně nezávislého postavení soudních funkcionářů a možnost jejich trvalejšího
„zkostnatění“ ve funkci by tím byla podstatně ztížena, až odstraněna. Zrušovaná ustanovení, tj.
§ 105a ZSS a § 13a SŘS tuto úvahu příliš nepodporují, jelikož se v nich explicitně mluví o
opakování „své“ funkce. Spojíme-li tento fakt s tím, že ÚS ve výše zmíněném nálezu se k této
otázce přímo nevyjadřuje, lze tuto úvahu posoudit jako extenzivní výklad inkriminovaného nálezu.
Opačnou možností výkladu zůstává zákaz výlučně opakování na témže soudu v téže pozici,
v kterémžto případě nicméně je validní postřeh z odlišných stanovisek,101 že nic nebrání
funkcionářům nechat se zkorumpovat, aby byli jmenováni na funkcionářský post na jiném soudě.
Takto by sice nehrozilo až tak široké strukturální prorůstání klientelistických vazeb v rámci

97

Tamtéž.
Tamtéž.
99
Viz Hampel P., Glosa o etice v právu, In: Soudce, 2013, č. 7, s. 5.
100
Viz odlišné stanovisko ústavní soudkyně Ivany Janů.
101
Viz odlišné stanovisko ústavního soudce Vladimíra Kůrky.
98
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konkrétního soudu, resp. by jejich životnost byla omezena tím, že by si je funkcionář případně
musel opět budovat na novém soudě, nicméně nastíněný problém to v ideové rovině nijak neřeší,
pouze se otázce korupce kladou určité překážky ve formě zhoršení komfortu spočívajícím ve
změně prostředí, ovšem i to je otázkou, protože v případě některých pražských soudů by daný
funkcionář ani nemusel opustit totožný justiční areál. Největšími úskalími tohoto přístupu proto
v první řadě zůstává problematická otázka, zda je možné vykonávat tytéž funkce po uplynutí
určitého času, tj. v případě, kdy by nešlo o jmenování „bezprostřední“, na což ovšem pohříchu
nález odpověď nenabízí.
Ad 5.: Otázka, dokdy jde o „opakované jmenování“, resp. zda a kdy se smí ve funkci u
konkrétního soudu opět objevit totožný funkcionář, je důležitá, neboť její nevhodné stanovení by
v jednom extrémním případu umožnilo jmenování třeba jen po jednom dni výkonu funkce jiným
funkcionářem, zatímco druhý extrém by zakázal jmenování na danou pozici daného soudu navždy.
Přejdeme-li nepraktičnost obou extrémních postojů, správné pojetí této otázky má klíčový vliv na
obsazenost funkcí na četných menších soudech. František Kučera s Ladislavem Derkou102 zde hájí
názor, že tuto dobu je nutno posoudit individuálně v souvislosti s konkrétní situací, byť ta by měla
být zhruba v délce jednoho funkčního období (tj. 7 let), tj. chápat „opakované jmenování“ jako
neurčitý právní pojem čili prakticky by v případě příliš časného jmenování do „opakované“ funkce
bylo takové rozhodnutí nezákonné z důvodu špatného výkladu tohoto pojmu, což se jeví jako
rozumný a flexibilní kompromis. Podobnou úvahu nabízí též Petr Kolman ve vztahu
k ustanovování soudců ÚS.103
K tématu se také vícekrát vyjadřovala Soudcovská unie, když vyzývala zákonodárce
k prodloužení funkčního období funkcionářů okresních, krajských a vrchních soudů ze 7 na 10
let104 a zakotvení výslovného zákazu opakování mandátů soudních funkcionářů 105 a samotné
soudní funkcionáře, aby respektovali právní závěry výše uvedeného nálezu ÚS106. Jelikož dodnes
nedošlo k uzákonění ani jednoho, a soudní funkcionáři se nechávají opakovaně jmenovat107

102

Viz Kučera, F., Derka L., Ke jmenování soudních funkcionářů: důsledky nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08, In: Soudce,
2014, č. 2, s. 2 a násl.
103
Viz Kolman P., Cirkulace demokratických elit – ústavním soudcem pouze jednou, In: Soudce, 2017, č. 2, s. 31.
104
Viz bod IV. usnesení 22. shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR z 13. 10. 2012.
105
Viz bod V. usnesení 23. shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR z 19. 10. 2013.
106
Viz bod VII. usnesení 25. shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR ze 17. 10. 2015.
107
Viz podkapitola 1. 2. 1. Opakované jmenování jako přímé porušení nálezu Pl. ÚS 39/08.
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(přičemž řada z nich není ani členy Soudcovské unie), lze usoudit, že její vliv na tuto otázku je jen
velmi malý.

1.1.4.

Reakce vnitřní normotvorby MSp

Na výše uvedený nález ÚS pochopitelně zareagovala i veřejná správa v podobě MSp za
doby ministra Jiřího Pospíšila, a to vydáním instrukce jakožto vnitřního normativního aktu.108
Obsahově instrukce zakotvovala mechanismus pro konání výběrových řízení na okresních,
krajských a vrchních soudech109, nicméně jako první deficit se jeví, že pětičlennou komisi jmenoval
výlučně vyhlašovatel výběrového řízení, tj. ministr spravedlnosti,110 nebo předseda daného
soudu,111112 a to ze soudců nebo „odborníků“.113 Je proto zřejmé, že veškerý vliv na tvorbu
výběrové komise náležel moci výkonné reprezentované předsedou soudu či ministrem, moc soudní
(reprezentovaná kupříkladu soudcovskými radami) na ni neměla (a nemá) žádný vliv.
Instrukce taktéž pracovala s případným opakováním mandátu, kdy povolovala jmenování
v bezprostředně navazujícím (vymezeným jako období jednoho roku po skončení předcházejícího
funkčního období) období pouze buď na vyšší funkci u téhož soudu, nebo na jakoukoliv funkci na
jiném soudu (a za bezprostředně navazující považovala jmenování do 1 roku po skončení bývalé
funkce),114 ovšem v každém z těchto případů musela s takovýmto jmenováním souhlasit
soudcovská rada příslušného soudu115 (jejíž vyjádření resp. souhlas byl obligatorní součástí návrhu
na jmenování,116 což efektivně zavádělo právo veta soudcovských rad). Samotné výběrové řízení
probíhalo formou pohovoru společně s následným písemným odůvodněným hodnocením
kandidáta každým členem výběrové komise.117 Podle typu soudu dále byla zakotvena určitá
dvoukolejnost, kdy v případě předsedů okresních soudů a místopředsedů okresních, krajských a
108

Viz instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp, o postupu při navrhování a jmenování soudních funkcionářů.
Viz § 1 odst. 1 instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů
soudu.
110
V případě výběrových řízení na předsedy vrchních a krajských soudů vyhlašoval výběrové řízení vždy ministr
spravedlnosti.
111
V případě výběrových řízení na předsedy okresních soudů (které vyhlašoval předseda krajského soudu, v jehož
obvodu se okresní soud nacházel) a na místopředsedy vrchních, krajských a okresních soudů (které vyhlašoval vždy
předseda příslušného soudu).
112
Dle § 9 instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp směl ministr vždy vyslat jednoho člena s hlasem poradním.
113
Tamtéž:
„ jmenuje […] z řad soudců nebo odborníků pro oblast organizace práce soudů, státní správy soudů a ekonomiky.“.
114
Tamtéž § 5 odst. 1.
115
Tamtéž § 5 odst. 2.
116
Tamtéž § 2 odst. 2.
117
Tamtéž § 12.
109
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vrchních soudů, navrhl příslušný předseda soudu dle výsledků výběrového řízení ministrovi ke
jmenování dva v pořadí nejvýše ohodnocené kandidáty, jestliže to počet kandidátů a výsledky
výběrového řízení umožňovaly (šlo proto uvažovat i o nenavržení žádného),118 přičemž ministr
musel jmenovat prvního takto navrženého kandidáta, byly-li splněny všechny podmínky a
vyhovovala-li personální situace u dotčených soudů, nedozvěděl-li se o okolnosti zpochybňující
vhodnost navrženého soudce.119 V opačném případě mohl ministr jmenovat soudce druhého
v navrženém pořadí, a nestalo-li se tak, muselo proběhnout nové výběrové řízení.120 V případě
předsedů krajských a vrchních soudů navrhoval ministr spravedlnosti prezidentu republiky pouze
vítěze výběrového řízení, tudíž nedisponoval výše uvedenou diskrecí ve věci „neumožňujícího“
výsledku.121 Ještě za téhož ministra byla instrukce novelizována další instrukcí,122 která nicméně
pouze zavrhla výše uvedenou dichotomii v navrhování ke jmenování, tj. ani navrhující předseda
soudu již nemusel navrhovat dva kandidáty výběrového řízení, ale pouze jednoho jako v případě
navrhujícího ministra.
Druhá novela123 byla provedena za funkčního období ministra Pavla Blažka. Novela systém
podstatně změnila tak, že se vrátila zpět k návrhu dvou kandidátů na jmenování v případě předsedů
okresních soudů, ovšem výběrová řízení v případě místopředsedů ponechala zcela na vůli
příslušného předsedy soudu, který jej konat mohl, ale nemusel, nadto v případě místopředsedů
navrhovaných bez výběrového řízení poskytla ministrovi obdobnou diskreci, kdy smí kandidáta
nejmenovat.
Po nástupu nové ministryně Heleny Válkové si MSp nejprve vypracovalo analýzu k otázce
výkladu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 39/08.124 V té se MSp pokusilo, zejména z hlediska existujících
komplikací v případě obsazování funkcionářských postů u menších soudů či soudů, kde je o dané
funkce nižší zájem, nalézt takovou intepretaci nálezu Pl. ÚS 39/08, která by odpovídala více
potřebám soudů, pročež označila dosavadní instrukci za nevyhovující. Analýza proto navrhovala
intepretaci, že soudního funkcionáře lze opakovaně jmenovat pouze do téže funkce na jiném soudu,
do vyšší funkce na témže soudu, či do funkce místopředsedy na jiném soudu (potud totožné závěry

118

Tamtéž § 2 odst. 1.
Tamtéž § 3 odst. 1.
120
Tamtéž § 3 odst. 2.
121
Tamtéž § 4.
122
Viz instrukce č. 13/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
123
Viz instrukce č. 2/2013 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
124
Viz analýza MSp k otázce výkladu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 39/08, červen 2014 [nezveřejněno].
119
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jako u dosavadní instrukce), výjimečně do funkce místopředsedy (tj. nemožnost opakovaného
jmenování do funkce předsedy soudu) na témže soudu jen je-li takový postup odůvodněn konkrétní
personální situací u soudu, výkon správy nelze po odborné a organizační stránce zajistit jinak, a
nejsou-li v daném případu okolnosti objektivně způsobilé vyvolat pochybnosti o neexistenci
personální korupce. Za tímto účelem analýza navrhla odpovídajícím způsobem změnit § 5
dosavadní instrukce, a opakovaně informovat legislativní odbor MSp o potřebě upravit tuto věc
legislativně v ZSS. Možnost opakovaného jmenování za výjimečných okolností nicméně kazí
závěr v téže analýze MSp, dle kterého opakované jmenování není možné s ohledem na jeho
neslučitelnost s principem nezávislosti soudců, což je závaznou interpretací na základě tzv.
nosných důvodů, tedy i přes absenci výslovné právní úpravy, čili z něj není možné se žádnou
interpretací vyvázat, a že posun do výkladové pozice umožňující opakované jmenování ve
výjimečných případech není možný, nedošlo-li by ke změně judikatury ÚS.
Uvedené úvahy přetavilo MSp do zcela nové instrukce125. Instrukce v první řadě podstatně
změnila systém tvorby výběrové komise, kdy tentokrát velice kazuisticky stanovila složení těchto
komisí,126 a to dle osoby vyhlásivší výběrové řízení.127 Parita v případě ustanovování výběrové
komise opět neexistovala, což je kritizováno též prezidentkou Soudcovské unie D. Zemanovou,128

125

Viz instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
V případě výběrového řízení vyhlášeného ministrem musel být členem výběrové komise:
 Předseda nebo místopředseda Nejvyššího soudu
 Předseda nebo místopředseda vrchního soudu
 Předseda nebo místopředseda krajského soudu
 Náměstek ministra
 Odborník pro oblast organizace práce soudů, státní správy a ekonomiky z resortu spravedlnosti
V případě výběrového řízení vyhlášeného předsedou vrchního nebo krajského soudu museli být členy komise:
 Příslušný předseda soudu nebo jím určený místopředseda
 Odborník pro oblast organizace práce soudů, státní správy a ekonomiky z resortu spravedlnosti (určený
příslušným předsedou soudu)
 Předseda soudu o jeden stupeň nižšího
 Místopředseda soudu o jeden stupeň nižšího
 Náměstek ministra (určený ministrem)
V případě výběrového řízení vyhlášeného předsedou okresního soudu bylo složení obdobné jako v případě předsedů
vrchního či krajského soudu s tím rozdílem, že místo předsedy a místopředsedy soudu o stupeň nižšího museli být
součástí komise soudce z řad soudců příslušného soudu (vybraný předsedou příslušného soudu) a místopředseda
(určený předsedou krajského soudu) do jehož působnosti okresní soud spadal, a místo náměstka ministra postačil
„zástupce“ ministra (určený ministrem).
127
Viz § 5 odst. 2 – 4 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
128
Viz Zemanová D., Meze možností současného modelu správy soudnictví v České republice z pohledu Soudcovské
unie, In: Pavel A., Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?, Sborník, 2015 Brno, s. 121.; Paseková E., Výběr nových
funkcionářů je problematický a je třeba upravit zákonem, shodli se soudci s Pelikánem, In: ceska-justice.cz, 4. 11.
126
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dle které takový způsob ustanovování umožňuje sestavení komise z osob určitého typu. Nadto
instrukce upravila možnost kandidátů vznést vůči členům komise námitku podjatosti, pročež se
v tom případě rozdělily hodnotící body podjatého člena ostatním členům komise, v případě
vyloučení dvou členů tyto členy zastoupili vyhlašovatelem určení náhradníci.129 Další podstatnou
změnou bylo celkové opuštění tehdejší úpravy opakovaného jmenování (zmizela tedy úprava
znemožňující opakované jmenování na témže soudu či „sestup“ předsedy do funkce
místopředsedy), s tím taktéž přišly soudcovské rady o své právo veta v případě opakovaného
jmenování kandidáta, jakož i rozšíření ministrovy diskreční pravomoci i na případné nenavržení
daného kandidáta na předsedu krajského nebo vrchního soudu prezidentu republiky, shledal-li by
existenci výše uvedených okolností. Je možná ironické, že nová instrukce nijak nezohledňuje
závěry nastíněné výše uvedenou analýzou MSp. Zkráceně řečeno MSp odstranilo dosavadní
nedokonalou normativní úpravu opakovaného jmenování, aniž by přijalo úpravu jinou, přestože se
k tomu samo zavázalo ve zmíněné analýze. Tento stav je možné přičíst buďto určité bezvýslednosti
interpretace nálezu Pl. ÚS 39/08, případně neochotě MSp zakotvit v otázce jmenování soudních
funkcionářů brzdy a protiváhy oproti moci výkonné (byť zakotvení trvalejších brzd a protivah je
úkolem zákonodárce, ne exekutivy).
V tuto dobu poslední dnes platná a účinná novela130 byla vydána za ministra Roberta
Pelikána. Leitmotivem této instrukce bylo po vzoru instrukce z doby ministra Blažka ponechání
možnosti konání výběrových řízení na místopředsedy soudů na vůli daného předsedy soudu,131
stejně jako otázku jejich navržení ke jmenování, byť za současného zachování výše uvedené
diskreční pravomoci ministra spravedlnosti.132 To vše, ačkoli návrh tzv. Bílé knihy justice133
považuje za ideální transparentní výběrová řízení i na místopředsedy soudů.

2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2016/11/vyber-novych-funkcionaru-jeproblematicky-je-treba-upravit-zakonem-shodli-se-soudci-s-pelikanem/>.
129
Viz § 7 odst. 2 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
130
Viz instrukce MSp ze dne 10. 9. 2015, č. j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12 (uvedeno v tomto formátu, jelikož daná
instrukce nebyla uveřejněna ve sbírce instrukcí a sdělení MSp).
131
Od novely instrukcí ř. 2/2013 Sb. instrukcí a sdělení MSp se toto ovšem liší v tom ohledu, že nynější podoba
instrukce výběrová řízení na uvedené funkcionáře zcela pomíjí, přičemž bývalá instrukce ve znění „Blažkovy“ novely
ponechávala v § 3 odst. 3 možnost vybrat kandidáta jak bez výběrového řízení, tak ve výběrovém řízení, jak bylo
předvídáno instrukcí. Technicky nicméně nejde o tak velký rozdíl, jelikož též dnes se může rozhodnout daný předseda
soudu uspořádat výběrové řízení a to klidně přesně dle instrukce, právní předpisy mu ovšem neposkytují jasné vodítko.
132
Viz čl. I instrukce MSp ze dne 10. 9. 2015, č. j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12.
133
Viz Bílá kniha justice, kapitola pojednávající o výběru soudců a kariérním řádu, MSp, 2015 [nezveřejněno].

22

1.2. Praxe jmenování soudních funkcionářů
V běžné praxi můžeme bohužel vypozorovat hned několik problémů s konkrétní aplikací
institutu výběrových řízení v duchu zmíněného nálezu ÚS, a to sice, že v praxi již vícekrát došlo
k jeho porušení. V této kapitole se proto věnuji rozličným problematickým bodům ustanovování
soudních funkcionářů v ČR. Pro dosažení vyšší přehlednosti jsou proto v této kapitole na
relevantních místech přímo v textu či v přílohách uvedeny tabulky či grafy. Pod porušením nálezu
Pl. ÚS 39/08 si můžeme představit jak nerespektování přímým opakovaným jmenováním, jemuž
se věnuje první podkapitola (1. 2. 1.), na což navazuje kritická analýza současného modelu
realizace výběrových řízení na soudní funkcionáře (1. 2. 2.). Dalším zmíněným problematickým
bodem je neaktivita příslušných orgánů v případě porušování ať už instrukcí MSp, tak ZSS (1. 2.
3.). Další možností nepřímého porušení nálezu ÚS může za určitých podmínek být extenzivní užití
institutu pověření soudce výkonem jednotlivých úkonů na poli soudní správy, příp. ve formě
kreativní výměny předsedy a místopředsedy téhož soudu na jejich pozicích (1. 2. 4.). Pro úplnost
je stručně též pojednáno o praxi migrace soudních funkcionářů mezi funkcionářskými posty na
jednotlivých soudech (1. 2. 5.), přičemž kapitolu uzavírá podkapitola věnující se případným
opravným prostředkům pro nápravu jmenování funkcionáře v rozporu se závěry nálezu Pl. ÚS
39/08 (1. 2. 6.).

1.2.1.

Opakované jmenování jako přímé porušení nálezu Pl. ÚS 39/08

Soud
KS v Ostravě
KS v Hradci Králové
KS v Hradci Králové
MS v Brně
VS v Praze
OS v Rychnově nad
Kněžnou

Funkce
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda

Jméno
Datum
Rostislav Krhut
15.10.2014
Jolana Maršíková
15.11.2014
Miroslav Veselský
01.10.2015
Aleš Dufek
15.01.2015
Stanislav Bernard
01.01.2016

Tabulka 1- seznam
dosavadně
opakovaně
jmenovaných
soudních
funkcionářů134

I přes výše
uvedený nález ÚS

místopředseda Ondřej Rott

01.10.2015

došlo již několikrát

k bezprostřednímu opakovanému jmenování soudního funkcionáře. Jak vyplývá z tabulky č. 1, již
Helena Válková opakovaně jmenovala Rostislava Krhuta a Jolanu Maršíkovou (jejich jmenování

134

Viz sdělení MSp č. j. MSP-709/2015-OT-OSV/4 ze dne 2. 11. 2015; sdělení VS v Praze ze dne 21. 3. 2016, sp. zn.
Si 183/2015.
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již byla odbornou literaturou hodnocena, nebudou tedy více rozebrána).135 Ostatní uvedení
funkcionáři již byli jmenováni ministrem Robertem Pelikánem.
V současnosti vykonávají všichni dosud své opakované funkce, s výjimkou Ondřeje Rotta,
který po své neúspěšné kandidatuře na předsedu OS v Rychnově nad Kněžnou136 a po stáži na KS
v Hradci Králové137 již místopředsedou není, funkci nyní vykonává Zuzana Ursová.138
V roce 2015 byli MSp navrženi ke jmenování bývalá místopředsedkyně VS v Olomouci
Ivana Waltrová139 a bývalý místopředseda OS v Táboře Jiří Vaněk140 ke jmenování do „své“ funkce
(v mezidobí oba vykonávali funkci na základě pověření).141 Jmenování Ivany Waltrové bylo
nakonec MSp odmítnuto z důvodu rozporu se závěry nálezu Pl. ÚS 39/08.142 Z mně dostupných
informací nemohu to samé posoudit též v případě Jiřího Vaňka, patrně byl v roce 2016 odmítnut
jako jeden ze čtyř odmítnutých navrhovaných kandidátů ke jmenování,143 ačkoli dle vyjádření OS
v Táboře o návrhu Vaňka nebylo nijak rozhodnuto.144 Pokud je to pravda, tak ministr porušil § 11
odst. 4 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp, dle které ministr vyrozumí soudce a
předsedu daného soudu, proč nebyl soudce ustaven do dané funkce. Do obou funkcí byli nakonec
bez výběrového řízení jmenováni Ondřej Kubů (OS v Táboře)145 a Diana Vebrová (VS
v Olomouci).146

1.2.2.

Problematika výběrových řízení na soudní funkcionáře

a.Nízké počty uchazečů – nezájem či úmysl?
Vycházeje též z informací z ostatních výběrových řízení zachycených v tabulce v příloze č.
2,147 je možné vyvodit z výběrových řízení určité trendy. V první řadě se poměrně nešťastným jeví,
že se do výběrových řízení obecně hlásí spíše nižší počet uchazečů. V cca polovičním počtu
135

Viz Derka L., Pro soudní funkcionáře právo neplatí?, In: Soudce, 2015, č. 4, s. 7.
Viz sdělení KS v Hradci Králové ze dne 16. 11. 2017, sp. zn. Si 1182/2017.
137
Viz rozvrh práce OS v Rychnově nad Kněžnou sp. zn. 0Spr 880/2016 ve znění k 1. 1. 2017.
138
Tamtéž sp. zn. 0Spr 1147/2017 ve znění k 1. 1. 2018.
139
Viz sdělení VS v Olomouci ze dne 17. 3. 2016, sp. zn. Si 27/2016.
140
Viz sdělení OS v Táboře ze dne 18. 1. 2016, sp. zn. 20 Si 1/2016.
141
Viz rozvrh práce VS v Olomouci ve znění k 1. 10. 2015, sp. zn. S 421/2014; sdělení MSp č. j. MSP-709/2015-OTOSV/4 ze dne 2. 11. 2015.
142
Viz sdělení MSp č. j. MSP-918/2016-OSV-OSV/4 ze dne 7. 12. 2016.
143
Viz sdělení MSp č. j. MSP-840/2017-OSV-OSV/4 ze dne 20. 12. 2017.
144
Viz sdělení OS v Táboře ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 20 Si 43/2018.
145
Viz rozvrh práce OS v Táboře sp. zn. 20 Spr 1354/2017 ve znění k 15. 11. 2017.
146
Viz sdělení VS v Praze ze dne 14. 3. 2017, sp. zn. Si 36/2017.
147
Není-li bodu a. této podkapitoly uveden odkaz na zdroj, pak automaticky odkazuji na zdroje uvedené k příloze č. 2.
136
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posuzovaných případů se o danou funkci ucházel pouze jeden uchazeč, a to jak na malých OS, tak
na KS (v Praze Petr Franc, v Hradci Králové místopředseda Miroslav Veselský, v Ústí nad Labem
Markéta Lehká, na MS v Praze Jaroslav Cihlář, KS v Brně Milan Čečotka, Viktor Kučera, Aleš
Flídr, Jiří Rezek, Lenka Prokšová), či VS v Praze (Roman Horáček, v řízení na předsedu pouze
Jaroslav Bureš). Dokonce na funkci místopředsedy KS v Brně (kterou nyní vykonává na základě
pověření někdejší místopředseda Pavel Bachratý) se nepřihlásil uchazeč žádný.
Onen případ z VS v Praze též ukazuje poměrně kontroverzní příklad odstoupení v průběhu
výběrového řízení, kdy byl soudce VS v Praze Roman Horáček po svém odstoupení z výběrového
řízení na místopředsedu VS v Praze k 1. 10. 2015 jmenován předsedou senátu148 a v současnosti je
zástupcem místopředsedy Stanislava Bernarda.149 Zda šlo o určitou formu obchodu, lze jen
spekulovat. Každopádně následným jmenováním Stanislava Bernarda150 místopředsedou VS v
Praze bez výběrového řízení byla porušena aktuální instrukce MSp, neboť výběrové řízení bylo
vyhlášeno 29. 6. 2015 (tj. za účinnosti instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp), tudíž dle
přechodných ustanovení dnes účinné instrukce MSp ze dne 10. 9. 2015, č. j. MSP-61/2015-OJORGV/12 (čl. II odst. 2) se mělo postupovat dle dosavadních předpisů v případě, kdy nedošlo na
základě výběrového řízení zahájeného před účinností nové instrukce ke jmenování soudního
funkcionáře, tím pádem mělo být výběrové řízení opakováno.
S odstoupením jediného kandidáta ve výběrovém řízení mají taktéž zkušenosti na OS
v Semilech (kandidát na předsedu Martin Fišer odstoupil), v opakovaném řízení byla jmenována
předsedkyní Vladimíra Paroulková. Vzhledem k tomu, že dle aktuálního rozvrhu práce151 je Martin
Fišer místopředsedou soudu, nelze vyloučit, že šlo opět o jistou formu obchodu.
Do výběrového řízení na místopředsedu OS v Rychnově nad Kněžnou se zase nepřihlásil
nikdo, což nejspíše „donutilo“ doslouživšího místopředsedu Ondřeje Rotta, aby se do výběrového
řízení zapojil.
Počty uchazečů o funkcionářské posty nicméně nejsou přespříliš vysoké ani v ostatních
případech, kdy se do výběrového řízení přihlásí více než jeden uchazeč, neboť z posuzovaných
výběrových řízení bylo zhruba dalších 20 % s pouhými dvěma uchazeči, tj. dohromady
s jednouchazečovými výběrovými řízeními cca 70 % řízení mělo takto nízký počet uchazečů, a to

148

Viz záznam ze zasedání Soudcovské rady VS v Praze ze dne 14. 9. 2015.
Viz rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2016 ze dne 4. 1. 2016.
150
Viz sdělení VS v Praze ze dne 21. 3. 2016, sp. zn. Si 183/2015.
151
Viz rozvrh práce OS v Semilech sp. zn. 0 Spr. 598/2017 ve znění k 1. 1. 2018.
149
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i na poměrně velkých soudech, např. VS v Olomouci (Ivana Waltrová, Táňa Šimečková), či na VS
v Praze (Jan Sváček, Pavel Zelenka), na MS v Praze (v jednom řízení Markéta Čermínová a Hynek
Zoubek, v jiném Aleš Sabol a Ivanka Havlíková), KS v Ústí nad Labem (Lenka Ceplová a Jana
Nováková). Jako čiré zjevení potom působí výběrové řízení na předsedu KS v Ústí nad Labem,
kde bylo uchazečů v opakovaném výběrovém řízení rovnou devět (Ondřej Peřich, Iveta
Hendrychová, Jan Veselý, Miroslav Čapek, Luboš Dörfl, Petr Slezák – odstoupil, Petr Hoček, Josef
Růžička, Roman Dobeš), v původním řízení byli uchazeči čtyři (Ondřej Peřich, Iveta Hendrychová,
Jan Veselý a Miroslav Čapek). Vyšší počet uchazečů ale evidentně může být též na OS, když se
do výběrového řízení na předsedu OS v Chomutově přihlásili rovnou čtyři uchazeči (Roman
Dobeš, Vladimíra Kopřivová, Ivan Novák a Kateřina Vltavská).
Výše uvedené lze pochopitelně vyložit vícero způsoby. Je určitě pravdou, že zejména na
menších okresních soudech může být poptávka po funkcionářských pozicích nižší. Nelze nicméně
dle mého názoru usoudit, že totéž platí též v případě vyšších soudů (krajské a vrchní) či větších
pražských obvodních soudů, kde nižší zájem může dle Wagnerové152 potenciálně znamenat, že
vyhlašovatel výběrového řízení dal více či méně najevo, koho by na zmíněném místě rád viděl,
čímž ostatní uchazeče od kandidatury bezpečně odradil. Oproti tomu I. Švehlová (současná
místopředsedkyně KS v Praze) zastává názor, že v některých případech opakovaného jmenování
na KS v Hradci Králové a v Ostravě (nejspíše tedy má na mysli Krhuta a Maršíkovou) se žádní
uchazeči nehlásili z důvodu úcty k vysoké právní erudici uchazečů. Taktéž se vyjádřila, že samotný
zájem o funkcionářské posty je nižší kvůli časovému omezení na sedm let, v důsledku čehož trpí i
případná odvaha funkcionářů vystupovat proti problematickým kolegům.153

152

Viz Paseková E., Justice a politici řeší, jak na opakování mandátu soudních funkcionářů, které zakázal Ústavní
soud, In: ceska-justice.cz, 1. 4. 2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.ceskajustice.cz/2016/04/justice-a-politici-resi-jak-na-opakovani-mandatu-soudnich-funkcionaru-ktere-zakazal-ustavnisoud/>.
153
Viz Faryová I., České soudy jsou v Evropě druhé nejrychlejší (rozhovor), Mladá fronta DNES, 10. 3. 2017, s. 13.
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b.Hodnocení uchazečů členy výběrové komise
Počet necelých Průměr
Medián
Body
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
8,3725
Četnost 1 2 5 5 14 11 25 26 63 105 143
16
Počet udělených bodů hodnotitelem

Modus
9
10
143

Tabulka 2 - Souhrn hodnocení jednotlivých uchazečů v posuzovaných výběrových řízeních mezi lety 2014 – 2017154

Pokud

Graf četnosti hodnocení dle tabulky č. 2

uvedených

160
140
120
100
80
60
40
20
0

vyjdeme
čísel,

z výše
v téměř

dvoutřetinové většině případů bylo
uděleno hodnocení 9 nebo 10, ve
spojení s hodnocením 8 šlo cca o 78
%

posuzovaných

případů.

Nejčastěji bylo uděleno hodnocení
0

2

4

6

8

10

12

10, a jako prostřední hodnota 9,

průměr ve výši cca 8,3. To jsou poměrně vysoká čísla, obdobně zde uvedený graf ukazuje, že
hodnocení uchazečů nijak neodpovídá standardní Gaussově křivce,155 které by rigidně odpovídalo
průměrné ohodnocení 5, ovšem spíše zarážející shledávám, že se v daném grafu Gaussova křivka
nepromítne vůbec, neboť vrchol křivky je zároveň na poslední nejvyšší hodnotě.
Pro další hodnocení se proto musíme podívat, jakou formou vůbec členové komise projevují
svou vůli, resp. své ohodnocení daného uchazeče. Systém je v první řadě zcela nesjednocený. Ust.
§ 8 odst. 2 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp ve znění instrukce MSp ze dne 10. 9.
2015, č. j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12 uvádí lakonicky, že člen komise ohodnotí uchazeče 0 až
10 body, což dále písemně ohodnotí, přičemž se žádný člen komise nemůže hodnocení zdržet.156

154

Viz zdroje k příloze č. 2. V tabulce jsou uvedena individuální hodnocení jednotlivými členy výběrové komise
(každý udílí 0 – 10 bodů). Případy necelého hodnocení jsem v zájmu zdrženlivosti do hodnoty 0,5 včetně
zaokrouhloval dolů, vyšší zaokrouhloval nahoru, četnost takového hodnocení je uvedena v tabulce.
Jak medián, tak průměr jsou spočítány váženě v programu Microsoft Office Excel 2017, modus byl proveden bez
počítání „od oka“.
Tabulka bohužel není úplná, neboť některé soudy odmítly poskytnout hodnotící dokumentaci k výběrovým řízením, a
dosud se je nepodařilo sehnat pomocí opravných prostředků, každopádně tabulka poskytuje vcelku plastický pohled
na trendy hodnocení ve výběrových řízení.
155
Více ke Gaussově křivce viz Normální rozdělení, In: wikiskripta.eu, [online] [cit. 17. 4. 2018], dostupné z:
<https://www.wikiskripta.eu/w/Norm%C3%A1ln%C3%AD_rozd%C4%9Blen%C3%AD>.
156
V dříve účinné instrukci bylo patřičné ustanovení zcela totožné.
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Takto relativně vágní podmínky je možné do reality přivést mnohými způsoby, a praxe u soudů je
poměrně různorodá.
OS v Bruntále ve svých výběrových řízeních používá spíše strohé formuláře bez většího
prostoru pro individuální posouzení daného uchazeče, kde členové komise vyplňují pouze několik
uzavřených otázek, mezi něž je rozvrženo 0 – 10 bodů. Zdá se spíše nepravděpodobným, že by
všechny uchazeče bylo možno po všech osobnostních stránkách vhodně zaškatulkovat do 4
uzavřených kroužkovacích odpovědí, zcela pomíjím pravděpodobně rozdílné vnímání jednotlivých
uvedených neurčitých pojmů členy výběrové komise (např. určení rozdílu mezi „výbornými
odbornými a profesními znalostmi“ a „velmi dobrými odbornými a profesními znalostmi“).157
Vhodnější praxi mají na KS v Brně,158 kde mimo nerozčleněného číselného hodnocení je
relativně velký prostor pro písemné ohodnocení uchazeče. Velice podobného charakteru jsou
hodnotící listy KS v Plzni,159 které vynikají oproti těm na KS v Brně zejména v menších detailech
– kupříkladu mají řádky, což odrazuje od „rozevlátého písma“, kdy by člověk vyplnil celý prostor
jen málem informací, popř. pozitivně motivuje k využití alespoň většiny řádků, což v konečném
důsledku má za efekt bohatší odůvodnění a lepší přezkoumatelnost uchazečova hodnocení. Velice
podrobný způsob hodnocení má též KS v Praze,160 kde mi pouze přijde obdélník pro slovní
zhodnocení a odůvodnění poněkud malý a bez řádků. Obdobná praxe funguje též u KS v Brně,161
kde v zápisu z výběrového řízení figuruje souhrnné zhodnocení uchazečů v poměrně podrobném
rozsahu, což je jednoznačně pozitivní. Jako negativní shledávám, že ve všech těchto případech není
bodové ohodnocení nikterak rozčleněné do oddělených kategorií, což celý efekt poněkud snižuje,
neboť lze jen těžko předpokládat, že všichni členové komise budou vycházet z totožných
hodnotících kritérií, což se ovšem na spektru 0 – 10 bodů nutně musí projevit. V případě KS v Plzni
ovšem kvituji vypracování souhrnného závěrečného hodnocení kandidáta výběrovou komisí, které
je nicméně stále poněkud stručné.
Velice obtížně přezkoumatelnou variantou je praxe KS v Ústí nad Labem,162 kde dochází
toliko ke členěnému (na 3 kolonky, ze kterých ale nevyplývá, u které kolonky je možno užití kolika
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bodů) bodovému ohodnocení, po stránce odůvodnění vypracovávají členové výběrové komise
pouze vlastní neformalizované poznámky využité pro hodnocení uchazečů.163 Takový postup je
ovšem v rozporu s § 8 odst. 2 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp ve znění pozdějšího
předpisu, podle kterého má být provedené hodnocení písemně odůvodněné, což bezpochyby
nesplňují črty na „šmírácích“ vytvořené v průběhu pohovoru. Podobným vzorem disponuje též KS
v Hradci Králové,164 byť tam je zaprvé uvedeno, kolik je možno v každé kategorii udělit bodů, a
kolonky pro hodnocení jsou též poměrně větší, což umožňuje vepsat individualizované posouzení
alespoň v bodech dle jednotlivých kategorií, nebo napsat jednotné hodnocení „mezi řádky“. Velice
podobný formát mají též hodnotící listy OS v Rychnově nad Kněžnou,165 které jsou rozčleněny
dokonce až do pěti kategorií, ovšem nedisponují pod číselným hodnocením žádnými řádky, čili je
pouze na důslednosti člena komise, zda se spokojí jen s číselným ohodnocením, nebo napíše i
písemné odůvodnění.
Určitou kombinací jak hodnocení na KS v Hradci Králové, tak KS v Plzni je hodnocení na
MS v Praze,166 kde jsou toliko nediferencovaná bodová ohodnocení bez písemného odůvodnění
členem komise, byť to je aspoň částečně nahrazeno souhrnným ohodnocením v zápisu z průběhu
výběrového řízení. Podobná praxe je též na MS v Brně.167
Jako z jiného světa pak působí hodnotící listy VS v Praze,168 které ani nemají žádnou danou
formu. Předpokládám, že v dosud proběhlých výběrových řízeních byli členové komise nějak
poučeni, jak ideálně kandidáty hodnotit, z v příloze uvedených hodnotících listů vyplývá, že
hodnocení potom velmi záviselo na individuálním přístupu daného člena komise, což je z hlediska
následného přezkumu řádnosti výběrového řízení a ohodnocení kandidáta trochu nepřesvědčivé.
Zajímavou genezí proběhly hodnotící listy na OS pro Prahu 10, 169 kde se původně
hodnocení rozčleněné do tří oblastí se spíše velice stručným odůvodněním jednotlivých položek
smrsklo na vnitřně nečleněné ohodnocení s o trochu podrobnějším celkovým odůvodněním, aby se
nakonec opět rozšířilo na hodnocení rozdiferencované do pěti oblastí s opět komornějším místem
pro individuální ohodnocení. Znovu není vymezeno, kolik je možno ve které kategorii udělit bodů
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Viz emailová komunikace s předsedou KS v Ústí nad Labem Lubošem Dörflem ze dne 1. 6. 2017 [nezveřejněno].
Viz příloha č. 9.
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Viz příloha č. 13.
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Viz příloha č. 11.
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Viz sdělení MS v Brně ze dne 23. 3. 2017, sp. zn. SI 176/2015.
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Viz příloha č. 12.
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Viz příloha č. 14.
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(pětioblastní rozčlenění by logicky evokovalo max. 2 body na položku, což ovšem poněkud
nivelizuje případné rozdíly mezi důležitostí jednotlivých kritérií, neboť dávat spíše subjektivnímu
hodnocení „celkový dojem“ stejný počet bodů jako ohodnocení manažerských schopností, může
být chybné).
Pokud bych měl tedy shrnout současnou praxi hodnocení uchazečů ve výběrových řízeních
na soudní funkcionáře, moc pozitivně nevyznívá. MSp centrálně stanovuje takové minimum, že
v zásadě je veškeré břímě řádného průběhu a dosažení žádané míry přezkoumatelnosti výběrového
řízení na daném vyhlašovateli výběrového řízení (což jsou dominantně předsedové KS). Tam je
nicméně zarážející poměrně nemalá různorodost mezi jednotlivými přístupy k vedení výběrového
řízení od vhodnějších po méně vhodné. Pohledem na v přílohách uvedené kopie z některých
výběrových řízení je vidno, že i v rámci jednoho řízení jsou uchazeči schopni hodnotit s poměrně
rozdílnou mírou podrobnosti a z toho vyplývající přezkoumatelnosti. Spojíme-li si tento závěr
s výše uvedeným důvodem nízkého počtu uchazečů ve výběrových řízeních, soudím, že současná
podoba výběrových řízení vůbec nenaplňuje jejich smysl, tj. transparenci a nastavení rovných
podmínek pro všechny. V horším případě působí rovnou jako legitimizační pláštík pro předvybrané
kandidáty, v lepším případě potom výběr probíhá na základě výběrového řízení, ale spíše
subjektivně s výraznou vazbou na výřečnost, popř. charisma dané osoby, neboť jasná jednotná
vodítka pro členy výběrových komisí, která by objektivní průběh výběrového řízení výrazně
usnadnila, absentují.170
Výše tvrzené ostatně empiricky osvědčuje samotné bodování kandidátů, kde se nejčastěji
objevuje maximální možné bodové ohodnocení 50 bodů, což se racionálně postavenému systému
hodnocení vymyká, minimálně vycházeje z toho, že úkolem výběrové komise je objektivně a
především individuálně zhodnotit vhodnost daných kandidátů, ne je seřadit od nejlepšího
k nejhoršímu, kdy by nejlepší měl 50 bodů a nejhorší 0 bodů (čemuž ostatně neodpovídají údaje
z tabulky č. 2, neboť hodnocení 0 bodů bylo uděleno ve zkoumaném období pouze jednou).
Tabulka v příloze č. 2 ukazuje takových případů vysokého hodnocení v posuzovaném období
nemálo, namátkově 50 bodů dostali – Miroslav Veselský, Jiří Vaňek, Jana Pošvářová, resp. Ondřej
Rott se 49,75 body (přitom tito čtyři zmínění byli jedinými kandidáty na místopředsedu svého
soudu, ještě k tomu opakovanými), dále pak Soňa Burešová, Daniela Jandová, Marcela Sedmíková,
Martin Fišer, Jaroslav Bureš, Ludmila Novotná, Richard Ander, Ljubomír Drápal, Luboš Dörfl.
170

Závěr o konečné neobjektivitě výběrových řízení hájí též J. Vyklický (viz příloha č. 1).
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Hodnocení pod 40 bodů je v případě pouze jednoho kandidáta velmi zřídka – v posuzovaném
období pouze Miloslav Boudník a Hana Rapušáková, a objevuje se až v případě přihlášení se vícero
uchazečů do výběrového řízení. Nechci nijak bagatelizovat manažerské schopnosti výše uvedených
kandidátů, nicméně i hodnocení nad 40 bodů by mělo být vnímáno jako velice dobré hodnocení,
široké užití takto skutečně výjimečných hodnocení spíše opět navozuje, že ve výběrových řízeních
není kladen důraz na objektivní zhodnocení schopností kandidátů na dané funkce, nýbrž hrají roli
buďto subjektivní prvky, nebo okolnosti zcela stojící mimo výběrové řízení.
Povážlivý je též způsob hodnocení jednotlivých uchazečů. J. Vyklický zmiňuje,171 že
v případě soudních funkcionářů není jejich profesní erudice v soudní činnosti až tak předním
kritériem, neboť jejich primární úkol tkví ve správní činnosti, ne dosavadní soudcovské činnosti.
Je-li tomu naopak a funkcionář se zabývá přesto zejména soudní činností, pak toto označuje
Vyklický za chybu. Patrně takový nechvalný případ by byl Aleš Dufek, kterému člen výběrové
komise Aleš Flídr ve výběrovém řízení na jeho opakované jmenování do funkce místopředsedy
MS v Brně dal 9 bodů s tím, že „Navíc s uznáním konstatuji, že přes výrazné zatížení funkcí, patří
k nejlepším soudc[ům] trestního úseku v působnosti Krajského soudu v Brně.“.172 Tentýž
hodnotitel v totožném řízení naopak dal druhému kandidátovi Davidu Otevřelovi 4 body
s dovětkem „Jako jeho odvolací soudce pak konstatuji, že vedle většiny jeho rozhodnutí vnímám
výkyvy v jeho rozhodovací činnosti, např. ukládání trestu v řádu jednotlivých dní apod.“.173
Podobně se k požadavku kvality v tomtéž řízení vyjádřil člen komise Michal Kabelík (který
zmiňoval v případě nízké úrovně u soudce nebezpečí „zvýšených komplexů z moci“),174 též
předseda soudu Zdeněk Sýs v zápisu odůvodňoval nízké hodnocení Davida Otevřela jeho
„pracovní morálkou“, za kterou mu dle svých slov byl nucen udělit výtku.175 Z podobného soudku
je argument I. Švehlové, že v případě opakovaného jmenování na KS v Hradci Králové a v Ostravě
se žádní uchazeči nehlásili z důvodu úcty k vysoké právní erudici uchazečů.176
Jediná výše uvedená relevantní připomínka je nejspíš Otevřelovi připisovaná nedostatečná
pracovní morálka, neb případná lenost je pro kariéru soudního funkcionáře problematická, podobně
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Viz Vyklický J., Předseda soudu očima předsedy soudu, In: Soudce, 2006, č. 10, s. 5.
Viz zápis z výběrového řízení na obsazení funkce místopředsedy MS v Brně pro trestní úsek ze dne 4. 9. 2014.
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Tamtéž.
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Tamtéž.
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Tamtéž.
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Viz Faryová I., České soudy jsou v Evropě druhé nejrychlejší (rozhovor), Mladá fronta DNES, 10. 3. 2017, s. 13.
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je relevantní, pokud osobnostní vlastnosti daného uchazeče vykazují znaky bažení po moci a
možnost jejího zneužití, ale jen těžko lze říci, že každý špatný soudce by v pozici soudního
funkcionáře měl jakékoliv komplexy. Osobně souhlasím s náhledem Vyklického,177 že správní
činnost soudního funkcionáře a soudnictví jsou odlišné spolu nesouvisející odbornosti. Podobně
jako se od uchazeče o zaměstnání asistenta soudce na správním úseku KS neočekává hluboká
erudice v trestním právu (neměl-li by náhodou být činný též pro trestního soudce), stejně tak je pro
funkci předsedy nerozhodné, jak kvalitní je ve své soudní činnosti. Tím nijak netvrdím, že by
soudní funkcionář měl přestat soudit a věnovat se výlučně správě, ba naopak. Není ale možné říci,
že dobrý soudce se rovná dobrý soudní funkcionář – soudnictví je decentralizovanou spíše
samostatnou činností, zatímco správa hierarchizovanou autoritativní činností za účelem vytvoření
podmínek pro soudnictví.178 Proto každý, kdo se zřekne účasti ve výběrovém řízení z úcty
k soudcovským schopnostem svého kolegy (abstrahuji od toho, zda odpovídá výrok Švehlové
skutečnosti), dělá celému systému medvědí službu.
c. Jmenování místopředsedů bez výběrového řízení
Jelikož od účinné novelizace instrukce nejsou výběrová řízení na místopředsedy soudů
povinná, došlo již k řadě jmenování bez výběrového řízení, více viz tabulka v příloze č. 3.179
Tabulka je s nejvyšší pravděpodobností nekompletní, neboť jsem vycházel z informací MSp o tom,
na kterých soudech, kdy končí funkční období a kterým funkcionářům,180 pročež předem
nepředvídatelné ukončení funkcí (např. jmenování do jiné funkce, věk atd.) a s tím spojená
jmenování bez výběrových řízení mi mohla uniknout.
Ačkoli většina místopředsedů je nyní obsazována bez výběrových řízení, nic nebrání
předsedům soudů přesto navrhovat ministrovi uchazeče ke jmenování na základě výběrových
řízení, což je zcela závislé na jejich správním uvážení. Na základě nepovinného výběrového řízení
byla takto jmenována místopředsedkyně KS v Ústí nad Labem Markéta Lehká.181 Podobně též na
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Viz Vyklický J., Předseda soudu očima předsedy soudu, In: Soudce, 2006, č. 10, s. 5.
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Není-li v bodu c. této podkapitoly uveden zdroj, pak odkazuji automaticky na zdroje k příloze č. 3.
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Viz sdělení MSp ze dne 2. 3. 2017, č. j. MSP-158/2017-OSV-OSV/4; ze dne 26. 11. 2015, č. j. MSP-709/2015-OTOSV/8.
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Viz sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 192/2017.
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funkci místopředsedkyně OS v Bruntále Hanu Rapušákovou bylo vypsáno nepovinné výběrové
řízení,182 dále též místopředseda Karel Menšík na OS ve Vyškově.183
Na některých soudech ale mají zkušenosti jak s nepovinnými výběrovými řízeními, tak
jmenováním bez výběrových řízení, kupříkladu na základě nepovinného výběrového řízení byl
navržen bývalý místopředseda OS v Táboře Jiří Vaněk,184 ačkoli v tomto případě šlo nejspíše o
pokus o dosažení vyšší legitimity a s tím spojené šance na jeho opakované jmenování, případná
protiústavnost jeho jmenování z důvodu dřívějšího výkonu funkce zmíněna ve výběrovém řízení
nebyla,185 přičemž po nevyslyšení tohoto návrhu byl místopředseda Ondřej Kubů již jmenován bez
výběrového řízení. Nepovinné řízení bylo též vedeno na funkci místopředsedkyně OS pro Prahu
10 Radky Veverkové, ale již ne na místopředsedkyni téhož soudu Lenku Marynkovou (obě
jmenovány v létě 2017).186 Zcela obdobně bylo v roce 2017 vyhlášeno nepovinné řízení na funkci
místopředsedy KS v Praze Petra France,187 ovšem ne na funkci místopředsedy Romana Šebka. Na
současného místopředsedu OS v Bruntále Vladimíra Čermáka se konala dokonce dvě výběrová
řízení (první – zrušené – v roce 2015)188 druhé o rok později v roce 2016.189 Taktéž na funkci
dosloužilé místopředsedkyně OS v Jindřichově Hradci Jany Pošvářové bylo vypsáno výběrové
řízení,190 které ovšem svědčí překážka opakovaného jmenování, je proto možné, že výběrové řízení
bylo vypsáno jen v zájmu zvýšení její legitimity, jak vyplývá z tabulky v příloze č. 4, ke jmenování
nedošlo, a Pošvářová je dosud pouze pověřená. Nepovinná výběrová řízení (jediné povinné bylo
výběrové řízení z 12. 8. 2014 s jediným uchazečem Přemyslem Klasem) byla vyhlášena též
v letech 2016 a 2017 na funkce místopředsedů KS v Brně, na jejichž základě byli jmenováni
současní místopředsedové (až na Ivana Meluzína, který se výběrového řízení na místopředsedu
neúčastnil, ovšem uchazeč Přemysl Klas nebyl hodnocen příliš dobře, posléze byl Meluzín
jmenován bez výběrového řízení)191 KS v Brně (všichni předtím byli po kratší či delší dobu
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Viz sdělení OS v Bruntále ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 29Si 19/2017.
Viz sdělení OS ve Vyškově ze dne 8. 6. 2017, sp. zn. SI 24/2017 ve spojení s rozvrhem práce OS ve Vyškově sp.
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pověřeni dle § 121 odst. 5 ZSS).192 Do všech výběrových řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč
(v případě výběrového řízení na funkci vykonávanou pověřeným Pavlem Bachratým dokonce
nikdo), což až na Přemysla Klase byli vždy daní pověření místopředsedové. Kuriózním se též jeví,
že ke všem „pověřencům“ se soudcovská rada vyjadřovala kladně nadvakrát, poprvé v roce 2015,
poté v roce 2016 (i k Lence Prokšové, na jejíž funkci ovšem bylo výběrové řízení vyhlášeno až
v roce 2017). Tato výběrová řízení byla dle předsedy KS v Brně M. Bořka193 vyhlášena z popudu
ministra spravedlnosti Pelikána, který odmítl výše navržené osoby z důvodu dlouhé doby pověření
jmenovat bez výběrového řízení (až na Ivana Meluzína). Zohledníme-li ovšem ve vzájemné
souvislosti velice nízké počty uchazečů (skutečně nepovažuji za přirozené, aby se na soudě
velikosti KS v Brně přihlásil do výběrového řízení vždy jen jeden nebo žádný uchazeč) s
mimořádně vysokým hodnocením uchazečů (až na Přemysla Klase – je také zajímavé, že zatímco
v tomto výběrovém řízení dostal 23 bodů, o rok později ve výběrovém řízení na předsedu OS
v Břeclavi byl ohodnocen 43 body), lze pochybovat, zda daná výběrová řízení nebyla
předdohodnutá.
Tyto rozdíly mi nepřipadají důvodné. Jestliže se v krátkém časovém úseku výběrové řízení
na jednu funkci koná a na druhou ne, pak je zřejmé, že v jednom případě byl názor o obsazení dané
funkce utvrzený již předem, což je dle mého názoru povážlivě na hraně čl. 21 odst. 4 Listiny
základních práv a svobod ve spojení s § 7 odst. 1 SŘ. Nevylučuji existenci legitimního důvodu pro
tento rozdílný přístup (např. se funkcionář bez výběrového řízení mimořádně osvědčil na jiném
soudu či v rámci dřívějšího pověření, kdy by takové jednání bylo v pořádku, nicméně zvenčí je
taková úvaha předsedy soudu jen těžko přezkoumatelná. Pokud naopak daný předseda soudu
postupuje konzistentně, tj. buďto vždy vyhlašuje výběrové řízení, nebo naopak nikdy, pak
takovému jednání není technicky co vytknout. Tak či onak považuji jmenování bez jakékoliv formy
výběrového řízení, které je pouze v rukách předsedy daného soudu a ministra spravedlnosti
z hledisek rovného přístupu k veřejným funkcím, transparence a v neposlední řadě ochrany
soudcovské nezávislosti za nevhodné.
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Viz tabulka v příloze č. 4.
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dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2017/01/milan-borek-stanovisko-soudcu-kteri-se-postavili-za-kolegunovotneho-v-kauze-zadeh-povazuji-za-spravne/>.
193
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1.2.3.

Netečnost k porušování instrukce MSp a ZSS

Jako další problém se jeví jmenování či navrhování ke jmenování v rozporu s výše
zmíněnými instrukcemi MSp, k čemuž došlo jednak na KS v Českých Budějovicích, jakož i na VS
v Praze, kde byla instrukce porušena již dokonce dvakrát. Na KS v Českých Budějovicích byl k 1.
10. 2013 jmenován předsedou Milan Tripes,194 a k 1. 11. 2013 místopředsedou Bohuslav Petr,195
kteří předtím působili v opačných funkcích196 u téhož soudu, soudcovská rada neměla k této
„funkcionářské rošádě“ žádných námitek, naopak ji podpořila.197
K podobnému došlo též na VS v Praze, kde k 1. 1. 2013 došlo k výměně tehdejšího
předsedy Vladimíra Stiboříka a místopředsedy Jaroslava Bureše,198 které nicméně bylo pikantnější
o to, že Vladimír Stibořík nebyl pověřen správou žádného úseku (správu trestního úseku vykonával
dle rozvrhu práce Vladimír Vočka, obchodního Stanislav Bernard a insolvenčního od 1. 4. 2013
Milan Bořek), nýbrž mu byla vytvořena speciální agenda „místopředsedy pro věci organizační“,
což si lze vysvětlit tím, že zatímco Bureš je insolvenčním soudcem, Vladimír Stibořík je soudcem
trestním, přičemž správa trestního úseku byla v tu chvíli saturována (v současnosti dle aktuálního
rozvrhu práce199 vykonává Vladimír Stibořík – po stažení kandidatury Jana Sváčka na
místopředsedu VS v Praze200 – mimo výše naznačené agendy též správu trestního úseku).
Soudcovská rada VS v Praze neměla námitky ani k jednomu navržení ke jmenování.201 Oběma
těmto jmenováním je přitom společné překročení § 5 odst. 1 tehdy účinné instrukce, 202 která
neumožňovala „sestup“ předsedy na místopředsedu. Druhým porušením instrukce na VS v Praze
bylo již výše uvedené jmenování Bernarda k 1. 1. 2016 bez výběrového řízení.203

194

Viz rozvrh práce KS v Českých Budějovicích sp. zn. Spr 1935/2012 ve znění k 1. 10. 2013.
Tamtéž sp. zn. Spr 1935/2012 ve znění k 1. 11. 2013.
196
Tamtéž sp. zn. Spr 1935/2012 ve znění k 1. 1. 2013.
197
Viz vyjádření Soudcovské rady KS v Českých Budějovicích sp. zn. SR 16/13 ze dne 1. 10. 2013, a sp. zn. SR 7/13
ze dne 1. 10. 2013.
198
Viz rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2013 ve znění k 3. 1. 2013.
199
Tamtéž sp. zn. S 1/2018 ve znění k 1. 3. 2018.
200
Viz sdělení VS v Praze sp. zn. Si 183/2015 ze dne 21. 3. 2016.
201
Viz záznamy ze zasedání soudcovské rady VS v Praze ze dne 25. 10. 2012 a 19. 12. 2012.
202
Viz instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp, ve znění instrukcí č. 13/2011 a 2/2013 Sb. instrukcí a sdělení
MSp.
203
Viz podkapitola 1. 2. 2. Problematika výběrových řízení na soudní funkcionáře, bod a. Nízké počty uchazečů –
nezájem či úmysl?
195
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1.2.4.

Pověření výkonem správy – legitimní nástroj?

Každému předsedovi soudu svědčí pravomoc pověřit soudce či předsedu senátu (s jeho
souhlasem) jednotlivými úkony na poli správy soudu (§ 121 odst. 5 ZSS). Tento institut je u nás
užíván poměrně rozmanitým způsobem. Z povahy věci jde o institut, který by měl být užíván pro
řešení toliko přechodných situací a pouze dočasně. Ovšem v české správní praxi se toleruje
mnohdy i velice dlouhé pověření, případně užití institutu jakožto určité „soft“ opakované
jmenování. Již ve výše uvedených případech opakovaného jmenování byli funkcionáři po
přechodnou dobu mezi uplynutím předchozího mandátu a novým jmenováním pověřeni výkonem
své funkce, ovšem nic nebrání předsedovi soudu, očekává-li nepříznivou reakci ministra
spravedlnosti, aby daného soudce „pouze“ pověřil. Bylo-li by toto primárním důvodem pověření
daného funkcionáře, pak by bezpochyby šlo o obcházení jmenovací pravomoci ministra
spravedlnosti, což v konečném důsledku koncipuje porušení čl. 2 odst. 1 Ústavy, neboť předsedové
soudu nejsou demokraticky legitimizovanými orgány pro výlučnou tvorbu personální politiky
v oblasti místopředsedů soudů.
V tabulce uvedené v příloze č. 4204 jsou uvedeny případy dlouhodobějšího pověření
výkonem jednotlivých úkonů správy dle § 121 odst. 5 ZSS. Tabulka se zaměřuje na déle (případně
dosud) trvající pověření, krátkodobější pověření (zvláště ta, ke kterým běžně dochází po navržení
soudce k jmenování místopředsedou soudu bez výběrového řízení).
Z tabulky můžeme vysledovat několik odlišných důvodů pro pověření. Ojedinělou kategorií
jsou Stanislav Bernard a Aleš Dufek, kteří byli oba shodně pověřeni do svých bývalých funkcí,
načež po více než dvouletém pověření byli taktéž opakovaně jmenováni.
Početnější skupinou jsou osoby bývalých místopředsedů, u kterých k opakovanému
jmenování již nedošlo z důvodu přímého odmítnutí205 ze strany MSp či jeho chybějící reakce na
navržení,206 popřípadě k podání návrhu ani nedošlo (k čemuž dochází též v případech, ve kterých
nejde o skryté opakované jmenování – např. Markéta Vernerová Ivičičová, Denisa Durdíková,
Helena Svobodová, Martin Hejda),207 což ale nebránilo danému předsedovi soudu danou osobu
204

Není-li v této podkapitole uveden zdroj, pak automaticky odkazuji na tabulku v příloze č. 4.
Ivana Waltrová, Michal Holub, viz sdělení MSp ze dne 7. 12. 2016, č. j. MSP-918/2016-OSV-OSV/4.
206
Jiří Vaněk, viz sdělení OS v Táboře ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 20 Si 43/2018; Jana Pošvářová, viz sdělení OS v
Jindřichově Hradci ze dne 2. 3. 2018, sp. zn. 10 Si 57/2018; Pavel Bachratý, viz sdělení KS v Brně ze dne 3. 4. 2018,
sp. zn. Si 204/2018.
207
Martin Moc (pověřen 1. 7. 2017, návrh nebyl k 3. 10. 2017), Jiří Barbořík (2. 8. 2016, 24. 5. 2017), Marcel Lehečka
(1. 11. 2016, 23. 2. 2018), Jana Veselá (1. 5. 2016, 15. 5. 2017), Tomáš Gargulák (1. 2. 2017, 16. 5. 2017), Petra
205
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pověřit dle § 121 odst. 5 ZSS. Vycházeje z výše uvedené tabulky za současného zohlednění, že
uvedená pověření v mnohých případech stále trvají, je možné taková pověření posoudit jako
pokusy o zastřená jmenování místopředsedou. Tím dochází jednak k obcházení nálezu Pl. ÚS
39/08, dále též jmenovací pravomoci ministra spravedlnosti. Zajímavý byl případ nynější
místopředsedkyně OS ve Svitavách Evy Kotalové, která byla od 2. 10. 2017 pověřena dle § 121
odst. 5. ZSS,208 jmenována byla dle aktuálního rozvrhu práce až k 1. 4. 2018209 (zda se konalo
výběrové řízení mi není známo). To by ostatně nebylo až tak podivné, byť je také nutné zohlednit,
že bývalým předsedou (před jmenováním současného předsedy OS ve Svitavách Zdeňka Frice),210
byl jistý Bohumil Kotala.211 Shoda jmen se v případě takto malého soudu jako je OS ve Svitavách
(dle rozvrhu práce 12 soudců) jeví spíše nepravděpodobnou. Tyto potenciální rodinné vazby jsou
dalším důvodem jednak pro konání otevřených výběrových řízení na soudní funkcionáře, dále i
argumentem pro náležitou kontrolu předsedů soudů ze strany MSp, zda vykonávají svou
pověřovací pravomoc dle § 121 odst. 5 ZSS zákonně a účelně.
Případy hodnými zmínění z uvedené skupiny je OS v Novém Jičíně, kde bylo sice
v souvislosti s koncem funkčního období Vladimíra Poláka vyhlášeno výběrové řízení, protože se
do něj přihlásila pouze Hana Šedivá z OS pro Prahu 6, předseda soudu výběrové řízení zrušil, a to
týden po uplynutí lhůty k podání přihlášek,212 tudíž je jisté, že k pohovoru před výběrovou komisí
ani nemohlo z časových důvodů dojít. Prvně je zarážející, že vůbec bylo výběrové řízení zrušeno,
když samotná existence jednoho kandidáta v mnoha případech dle tabulky v příloze č. 2 na škodu
nebyla. Dále je překvapivé přiznání soudu, že výběrové řízení bylo zrušeno s přihlédnutím k osobě
Hany Šedivé a to, aniž by vůbec proběhl pohovor. Na základě toho je možné spekulovat, zda bylo
řádné výběrové řízení vůbec původním záměrem předsedy soudu.
Současný pověřený místopředseda OS v Příbrami Štěpán Slavík byl pověřen předsedou
soudu Miroslavem Boudníkem k 1. 10. 2017. Ještě 2. 5. 2017 ovšem z pozice předsedy soudcovské

Rýznarová (1. 8. 2016, 31. 5. 2017), Martin Hejda (návrh nebyl po dobu pověření podán vůbec), Ludmila Novotná
(návrh nebyl po dobu pověření podán vůbec), František Frula (2. 10. 2017, 13. 11. 2017), Michael Květ (návrh nebyl
po dobu pověření podán vůbec), Vladimír Polák (1. 4. 2016, 17. 5. 2017), Markéta Vernerová Ivičičová (1. 1. 2018, 5.
3. 2018), Denisa Durdíková (návrh nebyl podán v období od 1. 7. 2017 do 1. 1. 2018), Helena Svobodová (1. 7. 2017,
5. 3. 2018).
208
Ke 13. 11. 2017 nebyla ani navržena ke jmenování ve smyslu instrukce.
209
Viz rozvrh práce OS ve Svitavách sp. zn. 20 Spr 589/2017 ve znění k 1. 4. 2018.
210
Srov. přílohu č. 2.
211
Tamtéž sp. zn. 20Spr 481/2016 ve znění k 1. 1. 2017.
212
Viz sdělení OS v Novém Jičíně ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 30 Si 16/2017.
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rady téhož soudu podepsal vyjádření soudcovské rady dle § 53 odst. 1 písm. a) ZSS, kterým
soudcovská rada Boudníka doporučila do funkce předsedy soudu. 213 Vzhledem k faktu, že Slavík
dosud nebyl jmenován (zda byl vůbec navržen ke jmenování, mi OS v Příbrami nesdělil, ačkoli na
to byl tázán), lze spekulovat, zda nebyl Slavík v pozici předsedy soudcovské rady v
problematickém střetu zájmů.
Specifickými případy jsou „sestupy“ předsedů soudu na pozici místopředsedy téhož soudu
za současného povýšení místopředsedy soudu na jeho předsedu. I kdyby nešlo o skutečnost spornou
z hlediska soudcovské etiky, takové jednání je materiálně v rozporu se závěry nálezu Pl. ÚS 39/08
– což ostatně dokládá §5 odst. 1 instrukce MSp ze dne 22. 12. 2010, č. j. 215/2010-OJ-ORGV,
která „sestup“ předsedy na místopředsedu zapovídala. Jelikož jsou tyto „sestupy“ předsedů soudu
spojené ve všech posuzovaných případech se současným jmenováním dosavadního místopředsedy
předsedou soudu, jen těžko se brání dojmu, že jde o netransparentně dohodnuté výměny. To dále
podporuje fakt, že v daných výběrových řízeních na předsedu byl v nadpoloviční většině případů
(ne ve Zlíně, kde ovšem kandidoval dosluhující předseda soudu a místopředseda soudu, ani
v Bruntále) pouze jeden uchazeč – místopředseda daného soudu (tj. v Třebíči, Šumperku a
Rakovníku).214 Dalším toto podporujícím závěrem je fakt, že všichni „sestupující“ předsedové byli
pověřeni výkonem správy dle § 121 odst. 5 ZSS, pouze Vladimír Čermák byl navržen a skutečně
jmenován.
Ke zvláštní formě takové „rošády“ došlo mezi Evou Pechlátovou, bývalou
místopředsedkyní OS v Rakovníku a bývalým předsedou téhož soudu Marcelem Lehečkou,215
která je pikantnější o to, že funkce místopředsedy je od 1. 10. 2016 vedena jako neobsazena,216 tj.
Lehečka minimálně formálně nebyl pověřen dle § 121 odst. 5 ZSS.217 Pouze k 1. 11. 2016 byl do
rozvrhu práce pro případ nepřítomnosti předsedkyně soudu zanesen zástup Lehečkou.218 Něco
takového může představovat buď neformální pověření Lehečky dle § 121 odst. 5 ZSS (případná
skrytost potom by byla motivována zvýšením pravděpodobnosti úspěchu pozdějšího jmenování
Lehečky místopředsedou soudu), nebo „samoděržaví“ předsedkyně Pechlátové. Ani jedno by

213

Viz sdělení KS v Praze ze dne 6. 11. 2017, sp. zn. Si 345/2017.
Viz příloha č. 2.
215
Viz rozvrh práce OS v Rakovníku sp. zn. 27 Spr 46/2016 ve znění k 1. 1. 2016 ve spojení s tímtéž sp. zn. 30Spr
1402/2017 ve znění k 1. 2. 2018.
216
Tamtéž sp. zn. 27 Spr 748/2016 ve znění k 1. 10. 2016.
217
Viz sdělení OS v Rakovníku ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 7 Si 21/2018.
218
Viz rozvrh práce OS v Rakovníku sp. zn. 27 Spr 906/2016 ve znění k 1. 11. 2016.
214
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pravděpodobně nebylo v souladu se soudcovskou etikou a představovalo by obcházení jmenovací
pravomoci ministra spravedlnosti.
Vycházeje z tabulky v příloze č. 4 jsou obdobnými případy „rošád“ též pověření jmenování
Pavlíny Hajtmarové předsedkyní OS v Šumperku a pověření Jany Veselé, jmenování Petra
Hanáčka předsedou OS ve Zlíně (jde o jedno z mála řízení, kdy soudcovská rada nedoporučila
uchazeče Garguláka ke jmenování z důvodu překážky plynoucí z nálezu Pl. ÚS 39/08)219 a
pověření Tomáše Garguláka, jmenování Ludmily Novotné předsedkyní OS v Třebíči a pověření
Františka Fruly (zde si etapu pověřeného místopředsedy vyzkoušela původně Novotná, nyní je
v totožné funkci pověřen Frula – dohromady jejich pověření trvá cca dva a půl roku, soudcovská
rada toto nijak v rámci výběrového řízení na předsedu OS v Třebíči nereflektovala),220 či konečně
jmenování Hany Beranové předsedkyní OS v Bruntále a pověření Vladimíra Čermáka, pouze s tím
rozdílem, že Vladimír Čermák byl po více než dvou letech pověření jmenován místopředsedou OS
v Bruntále, a to na základě nepovinného výběrového řízení vyhlášeného 2. 8. 2016221 (v roce 2015
se konalo ještě jedno, které ale bylo zrušeno).222 Soudcovská rada vůči Čermákově jmenování
místopředsedou neměla žádných připomínek.
Velice extenzivně bylo pověření dle § 121 odst. 5 ZSS užito na KS v Brně, kde po určitou
dobu byly všechny místopředsednické funkce obsazeny pověřenými soudci, tj. Pavlem Bachratým,
Milanem Čečotkou, Viktorem Kučerou, Alešem Flídrem, Martinem Hejdou, Ivanem Meluzínem,
Jiřím Rezkem a Lenkou Prokšovou, z nichž jediným bývalým funkcionářem KS v Brně je Pavel
Bachratý.223 Ten též dosud funkci vykonává toliko na základě pověření.224 Všichni ostatní uvedení
byli jmenováni místopředsedy KS v Brně225 až na Martina Hejdu, jehož agenda byla převedena
k 1. 7. 2017 na Ivana Meluzína.226 Z toho vyplývá, že Pavel Bachratý, kterému svědčí překážka
opakovaného jmenování, je pověřen již více než dva a půl roku, Aleš Flídr byl pověřen necelé čtyři
roky, Milan Čečotka s Viktorem Kučerou cca tři a čtvrt roku, Jiří Rezek cca dva a čtvrt roku, Ivan

219

Viz příloha č. 2.
Viz sdělení KS v Brně ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. Si 1131/2017.
221
Vice viz příloha č. 2.
222
Viz rozhodnutí předsedkyně OS v Bruntále ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 0Spr 1181/2015.
223
Viz sdělení KS v Brně sp. zn. Si 10/2016 ze dne 8. 1. 2016, resp. rozvrh práce KS v Brně sp. zn. Spr 2974/2015 ve
znění k 1. 8. 2016.
224
Viz rozvrh práce KS v Brně sp. zn. Spr. 2163/2017 ve znění k 1. 1. 2018.
225
Viz změna č. 13 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 1/2016; změna č. 5 rozvrhu práce KS v Brně
ze dne 28. 4. 2017, sp. zn. 149/2017; změna č. 11 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 29. 9. 2017, sp. zn. Spr 149/2017.
226
Viz změna č. 8 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 30. 6. 2017, sp. zn. 149/2017.
220
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Meluzín cca rok a půl, Lenka Prokšová dva roky a Martin Hejda rok – součet všech dob pověření
činí závratné číslo necelých 20 let. Druhým případem této praktiky je (byť v menším rozsahu) OS
pro Prahu 9, kde předsedkyně soudu současné pověřené místopředsedkyně Helenu Svobodovou a
Markétu Vernerovou Ivičičovou dosud nenavrhla ke jmenování, ačkoli ani u jedné neexistuje
překážka opakovaného jmenování.227
Pozoruhodného brněnského případu si dokonce všimla média228 a bývalý ministr
spravedlnosti P. Blažek, který nadhodil zajímavou otázku, že by takto měl funkcionáře pověřovat
ministr spravedlnosti (u předsedů vyšších soudů pravděpodobně potom prezident republiky), aby
se předešlo zmíněnému obcházení osoby nesoucí jmenovací pravomoc. Ačkoli takový závěr
vypadá na první pohled logicky, de lege lata oporu v ZSS nemá. Každopádně Blažek poměrně
zřetelným způsobem upozornil na existující problém v české justici.
Jak dále ilustruje tabulka v příloze č. 4, většina posuzovaných pověření trvala déle než jeden
rok, z toho některá i déle než čtyři roky. Takto dlouhá pověření jsou z hlediska aplikace tohoto
institutu nedůvodná, a to i v případech, kdy nejde o zastřené opakované jmenování. Dana Kolářová,
místopředsedkyně OS v Teplicích, byla pověřena necelý rok před svým jmenováním, Martin Moc
na OS v Mladé Boleslavi po cca půl roku, již výše byly zmíněny případy na KS v Brně. Předseda
soudu může mít pro nepodání návrhu na jmenování daného soudce místopředsedou rozličné
důvody.
Prvním možným důvodem je podstatně vyšší flexibilita pověření, neboť k pověření soudce
je potřebné pouze jedno rozhodnutí předsedy soudu a souhlas daného soudce, pročež je možné
takovéto pověřené soudce podstatně flexibilněji změnit než jmenovaného místopředsedu. Pokud
by se tento institut používal za tímto účelem (OS pro Prahu 9 se tomuto modelu poměrně blíží),
pak nejde o dvakrát šťastnou formu, neboť pověřený místopředseda je z důvodu kdykoliv hrozícího
„odvolání“ podstatně méně nezávislý ve své správní funkci než řádný místopředseda (ačkoli i ten
je na předsedovi závislý v tom rozsahu, že jeho rozsah působnosti určuje předseda daného
soudu).229

227

Viz sdělení OS pro Prahu 9 ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 80/2018.
Viz Paseková E., KS v Brně obnažil problém: Ve vedení českých soudů je 35 místopředsedů dočasně pověřených
funkcí, In: ceska-justice.cz, 19. 7. 2016, [online], [cit. 17. 4. 2018], dostupné z: <http://www.ceskajustice.cz/2016/07/ks-v-brne-obnazil-problem-ve-vedeni-ceskych-soudu-je-35-mistopredsedu-docasne-poverenychfunkci/>.
229
Viz § 121 odst. 1, 2, 3, 4 ZSS.
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Druhým důvodem je možné shledat určitou snahu předsedy soudu si u dané osoby
prozkoušet její vhodnost pro správní činnost. Takový závěr je v kontextu naší legislativy, která
neumožňuje případné jmenování funkcionářem s určitou zkušební dobou, což takovéto užití může
suplovat, ale jen těžko bude obhajitelné, pokud takové pověření trvalo déle než půl až třičtvrtě roku
(vhodné užití v případě Martina Moce na OS v Mladé Boleslavi), během které doby by měl být
předseda soudu schopný poznat, zda se daná osoba na funkci místopředsedy hodí. Přesto vnímám
jako vhodnější a transparentnější cestu podobným směrem otevřené výběrové řízení, které ovšem
až na výjimky předsedové soudů nevypisují.
Abych neuváděl pouze negativní případy pověření, potom za racionální a zákonný důvod
dlouhodobějšího pověření shledávám pověření Lucie Bičákové na OS pro Prahu 5,230 a to po dobu
mateřské dovolené Blanky Jarolímkové.231

1.2.5.

Migrace soudních funkcionářů

Z výše uvedeného je možné odvodit určitou probíhající migraci funkcionářů, a to jednak již
zmíněné postupy místopředsedů na funkce předsedů daných soudů. Na tom není samo o sobě nic
špatného, jde o běžný kariérní růst, a máme též příklady, kdy taková aspirace nebyla spojena
s potenciálně dohodnutou „rošádou“ – kupř. Roman Smetka (OS v Hodoníně),232 Michaela
Zummerová (OS v Blansku), Ivana Losová (OS Brno-venkov), Aleš Vylam (OS ve Vyškově),233
Martina Chlupáčková (OS v Jihlavě),234 Richard Ander (OS v Ústí nad Orlicí)235 a Roman Podlesák
(OS pro Prahu 7).236 Určitý rozdíl mezi těmito přestupy dokládá též to, že oproti výběrovým
řízením spojeným „rošádami“ byli v těchto řízeních na funkci předsedy daného soudu vždy dva
nebo tři uchazeči (až na výběrové řízení na předsedu OS Brno-venkov).237 Dalšími podobnými

230

Viz rozvrh práce OS pro Prahu 5 sp. zn. 60 Spr 1400/2016 ve znění k 1. 1. 2017, sp. zn. 60 Spr 989/2017, ve znění
k 15. 2. 2018.
231
Viz sdělení OS pro Prahu 5 ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 62 Si 129/2018.
232
Viz rozvrh práce OS v Hodoníně sp. zn. Spr 1117/2016 ve znění k 1. 1. 2017, sp. zn. Spr 1098/2017 ve znění k 1.
2. 2018.
233
Viz sdělení KS v Brně ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. Si 407/2016.
234
Viz rozvrh práce OS v Jihlavě sp. zn. 50 Spr 963/2016 ve znění k 1. 6. 2017, sp. zn. 50 Spr 855/2017 ve znění k 1.
1. 2018.
235
Viz sdělení KS v Hradci Králové ze dne 24. 3. 2016 a 27. 3. 2017, sp. zn. Si 368/2016.
236
Viz rozvrh práce OS pro Prahu 7 sp. zn. Spr 900/2013 ve znění k 20. 10. 2014, sp. zn. 0Spr 101/2018 ve znění k 1.
2. 2018.
237
Viz příloha č. 2.
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případy jsou již výše uvedené „rošády“ na KS v Českých Budějovicích a VS v Praze učiněné
v rozporu s tehdy účinnou instrukcí.
Odlišným případem jsou přesuny mezi funkcemi na vícero soudech, k čemuž taktéž
dochází. Namátkově z OS pro Prahu 4 přestoupily dvě místopředsedkyně do totožných funkcí na
OS pro Prahu 10, a to Dana Smitková a Libuše Jungová.238 Dana Smitková ovšem nezůstala na OS
pro Prahu 10 a v současnosti vykonává předsedkyni OS Praha-západ.239 Podobně se někdejší
místopředsedkyně OS v Karlových Varech Kateřina Vltavská stala předsedkyní OS
v Chomutově,240 či někdejší předseda OS Praha-západ Petr Franc241 místopředsedou KS v Praze.242
Kde naopak takováto migrace nevyšla jsou např. bývalý předseda MS v Praze Jan Sváček,
který se po uplynutí svého funkčního období v roce 2013 přihlásil do výběrového řízení na
místopředsedu VS v Praze. Svůj souhlas se jmenováním nakonec ovšem stáhl243 (pravděpodobně i
z důvodu velkého otálení se jmenováním na straně tehdejší ministryně spravedlnosti Heleny
Válkové)244 dle aktuálního rozvrhu práce působí jako zástupce místopředsedy VS v Praze pro
trestní úsek.245 Podobně odmítl prezident republiky Miloš Zeman 17. 7. 2014 jmenovat Jana
Veselého, někdejšího předsedu OS v Mělníku,246 předsedou KS v Ústí nad Labem.247
Komplexní závěr o účelnosti migrací soudců mezi jednotlivými soudy není možné pouze
na základě této práce učinit. V první řadě jsem se v rámci získávání informací při psaní diplomové
práce nezaměřoval na rešerši zrovna těchto informací, čili zde uvedená data neposkytují komplexní
náhled na jmenování místopředsedů a předsedů, kteří dříve již vykonávali funkci místopředsedy či
předsedy na jiném soudě, uvedené jsou spíše problematické případy tzv. „rošád“. V druhé řadě je
samotná legitimita těchto funkcionářů na rozdíl od legality obtížněji přezkoumatelná, neboť
záznamy k výběrovým řízením pochopitelně nezachycují vyčerpávajícím způsobem všechny
relevantní informace, navíc případnou nelegitimitu budou ve valné většině případů způsobovat
neformalizované okolnosti tkvící např. v odrazení ostatních uchazečů od účasti v daném
238

Viz sdělení OS pro Prahu 10 sp. zn. 39 Si 34/2016 ze dne 22. 3. 2016.
Viz sdělení KS v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. Si 313/2017.
240
Viz sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 193/2017.
241
Viz rozvrh práce OS Praha-západ sp. zn. 30 Spr 522/2015 ve znění k 1. 1. 2016.
242
Viz sdělení KS v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. Si 313/2017.
243
Viz sdělení VS v Praze ze dne 21. 3. 2016, sp. zn. Si 183/2015.
244
Viz Třeček Č., Sváček nebude ve vedení pražského vrchního soudu. Kandidaturu vzdal, In: iDNES.cz, 27. 11. 2014,
[online], [cit. 2. 4. 2018], dostupné z: <https://zpravy.idnes.cz/svacek-stahl-kandidauru-na-mistopredsedu-vrchnihosoudu-peu-/domaci.aspx?c=A141127_080835_domaci_cen>.
245
Viz rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2018, ve znění k 1. 3. 2018.
246
Viz sdělení MSp č. j. MSP-122/2018-OSV-OSV/4 ze dne 26. 2. 2018.
247
Tamtéž.
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výběrovém řízení. Opět se tedy oklikou dostáváme k problematice výběrových řízení na soudní
funkcionáře, která nejsou dostatečně přezkoumatelná.

1.2.6.

Opravné prostředky případných deficitních jmenování

Problematické rovněž je, že případná nezákonná či jiná nelegitimní jmenování jsou jen
velmi obtížně napravitelná. Možnost přezkumného řízení dle § 94 a násl. SŘ je vskutku jen
teoretická, neboť by samotný přezkum musel zahájit ministr, který daného funkcionáře sám
jmenoval (potom si lze takové řízení reálně představit pouze v případě změny ministra). České
správní soudnictví dále neumožňuje podání tzv. konkurenční žaloby,248 kterou by mohli podat
neúspěšní uchazeči výběrového řízení v zájmu dosažení přezkumu vhodnosti daného kandidáta.
Teoreticky je sice možné uvažovat nad podáním žaloby pro zkrácení nezákonným zásahem dle §
82 a násl. SŘS, ovšem takový přezkum je možný pouze z hlediska zákonnosti, tj. dodržení
procesních norem stanovených instrukcí MSp, popř. hmotněprávních norem ZSS – v tom důsledku
by sem sice pravděpodobně bylo možné zahrnout případy opakovaného jmenování, kde je ovšem
problematické, že se jich mnohdy účastnil pouze onen jeden opakovaně jmenovaný funkcionář.
Jako jediný možný prostředek nápravy pak zůstává podání žaloby k ochraně veřejného
zájmu dle § 66 SŘS nejvyšším státním zástupcem nebo VOP. VOP se dané věci již věnovala, když
se 31. 3. 2016 konal v Kanceláři VOP kulatý stůl na téma opakovaného jmenování soudních
funkcionářů.249 Na podání takových podnětů se Soudcovská unie v listopadu 2016 také usnesla,250
přičemž samotné podněty (na zrušení jmenování Jolany Maršíkové, Rostislava Krhuta, Aleše
Dufka, Miroslava Veselského, Ondřeje Rotta a Stanislava Bernarda) byly podány v březnu 2017.251
V nich Soudcovská unie zejména zmínila, že v důsledku opakovaného jmenování došlo právě
k nálezem Pl. ÚS 39/08 předvídané nežádoucí nejistotě veřejnosti o nezávislosti a nestrannosti
soudní moci.
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Viz rozsudek BVerwG ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 2 C 16/09 (OVG Koblenz).
Viz Paseková E., Justice a politici řeší, jak na opakování mandátu soudních funkcionářů, které zakázal Ústavní
soud, In: ceska-justice.cz, 1. 4. 2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.ceskajustice.cz/2016/04/justice-a-politici-resi-jak-na-opakovani-mandatu-soudnich-funkcionaru-ktere-zakazal-ustavnisoud/>
250
Viz bod III. usnesení 26. shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR ze dne 5. 11. 2016.
251
Viz podnět Soudcovské unie k podání žaloby na ochranu veřejného zájmu dle § 66 odst. 2 SŘS z 6. 3. 2017 a podnět
Soudcovské unie k podání žaloby na ochranu veřejného zájmu dle § 66 odst. 1 SŘS z 6. 3. 2017 [nezveřejněno].
249
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Jak NSZ, 252 tak VOP ovšem podání žaloby dle § 66 SŘS odmítli. VOP toto odůvodnila
nebezpečím destabilizace justice, jakož i tím, že by nemusela unést důkazní břemeno závažného
veřejného zájmu dle § 66 odst. 3 SŘS (ačkoli předtím uvádí důvody, dle kterých by naopak veřejný
zájem být dán měl), nadto institut této žaloby považuje za určitý doplněk pravomocí VOP povahy
ultima ratio, který nastupuje až v případě selhání standardních metod „ombudsmanské“ práce,
k čemuž se odvolala na své dřívější aktivity v této oblasti (kulatý stůl a dosavadní komunikace
s ministrem spravedlnosti Pelikánem) i s příslibem v jejich dalším pokračování (zejména v oblasti
apelu na úpravu instrukce jako prozatímního řešení, sjednocení funkčního období všech
funkcionářů na 10 letech, jakož práci na celkové změně koncepce správy soudnictví).253
NSZ věc odložilo s odlišným odůvodněním,254 ve kterém shledalo nedůvodnost podnětu
jak z perspektiv skutkových, tak právních. Skutkově NSZ uvedlo, že prvně Aleš Dufek ani
Stanislav Bernard nebyli jmenováni opakovaně, protože po skončení funkce byli toliko pověřeni
dle § 121 odst. 5 ZSS. Dále v odkazu na separátní vóta nálezu Pl. ÚS 39/08 upozorňující na
nebezpečí poklesu odbornosti soudní správy v důsledku nedostatku kvalitních kandidátů ve spojení
s tím, že se všemi opakovanými jmenováními souhlasily soudcovské rady příslušných soudů, ve
výběrových řízeních byl buď vždy jen jeden uchazeč, nebo byl v případě Dufka další uchazeč
hodnocen výrazně hůře, jakož s přihlédnutím k odůvodnění návrhu předsedkyně KS v Ostravě Ivy
Hrdinové na jmenování Krhuta, která nepřihlášení se dalších uchazečů spojovala s „všeobecným
uznáním a obdivuhodnými výsledky Rostislava Krhuta“, NSZ dospělo k závěru, že zrušení
jmenování těchto funkcionářů by zásadně negativně ovlivnilo „vlastní výkon samosprávy soudů“,
což by bylo v rozporu s veřejným zájmem.
Právně NSZ nezákonnost uvedených jmenování rozporovalo tím, že ÚS nálezem Pl. ÚS
39/08 nemohl zakázat opakované jmenování jako takové, aniž by tím nahrazoval pravomoc
legislativy, pouze zrušil podmínky, za nichž opakované jmenování nebylo možné. Čili jmenovací
orgán je z pohledu NSZ povinen k závěrům nálezu přihlížet, ale možnost opakovaného jmenování
tu stále zůstává, jsou-li podmínky nálezu dodrženy. Mimoto zmiňuje NSZ, že výkon funkce
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Dle opatření nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává organizační a aprobační řád Nejvyššího státního
zastupitelství je vyřizování podnětů k podání žaloby dle § 66 odst. 2 SŘS svěřeno příslušnému odboru NSZ
[nezveřejněno], vice viz vyrozumění NSZ ze dne 2. 5. 2017, sp. zn. 1 NZC 10,/2017, 1 NZC 103/2017, 1 NZC
104/2017, 1 NZC 105/2017, 1 NZC 106/2017, č. j. 1 NZC 101/2017 – 42.
253
Viz vyrozumění VOP ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 2803/2017/VOP/MFR.
254
Viz vyrozumění NSZ ze dne 2. 5. 2017, sp. zn. 1 NZC 10,/2017, 1 NZC 103/2017, 1 NZC 104/2017, 1 NZC
105/2017, 1 NZC 106/2017, č. j. 1 NZC 101/2017 – 42.
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soudního funkcionáře je veřejnou funkcí chráněnou čl. 21 odst. 4 Listiny, na kterémžto základě
pak mají daní funkcionáři právo na nerušený výkon veřejné funkce a ochranu dobré víry uchazečů
ve správnost a zákonnost daného jmenovacího rozhodnutí, přičemž okolnosti dokládající její
nedostatek (třeba v důsledku skutečně uskutečněné personální korupce), není z dostupných
materiálů možné zjistit.
Závěry jak NSZ, tak VOP nemohu hodnotit jinak než jako alibistické. VOP se sice ve věci
snažila dosáhnout určitého pokroku, nicméně ve svém vyrozumění neuvedla ani jeden právní
důvod osvědčující zákonnost daných jmenování, její výroky o stabilitě soudnictví nejsou nijak více
podložené, což je činí poněkud prázdnými.
Podobné závěry shledávám u vyrozumění NSZ. Právní závěry NSZ jsou ve věci závaznosti
nálezu ÚS poněkud schizofrenní. Na jednu stranu uvádí, že opakované jmenování není zakázané
ze samotného principu (obdobné právnímu názoru Koudelky),255 na druhou stranu zmiňuje, že se
příslušné orgány musí závěry ÚS řídit. Problematické ovšem je, že z nálezu Pl. ÚS není možné
vyčíst žádnou interpretaci (NSZ ji ostatně ani samo neuvádí), která by opakované jmenování
umožnila. Naopak ÚS uvedl, že problém tkví již v samotné možnosti opakovaného jmenování v
kontextu neexistence dostatečných brzd a protivah. Jak by v tomto důsledku mohl ministr
spravedlnosti či prezident republiky onen deficit brzd a protivah nahradit, mi není zřejmé. Skutkové
závěry o neproblematičnosti jmenování Stanislava Bernarda či Aleše Dufka jsou taktéž mylné
z toho důvodu, že oba byli danou funkcí dlouhodobě pověřeni dle § 121 odst. 5 ZSS, a to v rozsahu
správy celého úseku, což dokládá, že materiálně funkce místopředsedů vykonávali i nadále256
(Bernard byl nadto jmenován v rozporu s instrukcí MSp, čemuž se bohužel ani Soudcovská unie,
ani NSZ nevěnovali).
Uvedené závěry VOP či NSZ nepovažuji za přesvědčivé. VOP se nevyjadřuje přespříliš
k právní stránce věci (až na otázku veřejného zájmu, která se ovšem zdá být pouhou záminkou pro
nepodání zmíněné žaloby). NSZ poté staví svou argumentaci na postojích, které zde výše byly
vyvráceny,257 nadto je jeho argumentace vnitřně rozporná. Měl-li bych spekulovat, roli v této věci
též může hrát spíše malá pozornost veřejnosti věnovaná této problematice a fakt, že je stále
otevřená otázka novelizace zákonů č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv a č. 283/1993 Sb.,
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Více viz podkapitola 1. 1. 3. Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010.
Viz rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2015 ve znění k 1. 1. 2015; rozvrh práce MS v Brně sp. zn. Spr. 3440/2014,
ve znění k 1. 1. 2015.
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Více viz podkapitola 1. 1. 3. Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010.
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o státním zastupitelství, je tedy možné očekávat, že proaktivní přístup by se projevil ve zhoršení
vztahů s MSp, potažmo s politickou sférou kvůli věci, kterou je – cynicky řečeno – možno
„přenechat jiným“.
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1.3. Dílčí závěr
Z výše nastíněného je proto možné dospět ke třem závěrům. V první řadě není postoj justice
(ani MSp) jednotný, jelikož se ke zmíněné problematice přistupuje bez koncepčně trvalejšího
přístupu (naopak se s každým novým ministrem podstatně mění koncepce jmenování soudních
funkcionářů, nadto nejsou tyto změny vůbec předvídatelné), což dokazují jak samotná jmenování
(či návrhy k němu), tak proměny instrukcí MSp stylu „ode zdi ke zdi“. Chybí zde jasný a čitelný
postoj veřejné správy ke jmenování soudních funkcionářů obecně, což se v oblasti opakovaného
jmenování projevuje tak, že někdy opakovaně jmenováno je, podruhé není. Zvláště schizofrenní je
to v podobě ministra Pelikána, za nějž MSp v návrhu Bílé knihy justice koncipuje pořádání
výběrových řízení též u místopředsedů soudů, ačkoli sám ministr tomu učinil přítrž. Situaci dále
nijak nepomáhá, když ministr Pelikán v rozhovoru pro časopis Respekt258 uvádí, že jmenování
státních zástupců nově vznikajícího Speciálního státního zastupitelství na dobu určitou by
z hlediska snah o opakování bylo problematické, ale v otázce soudních funkcionářů mu totožné
dilema nevadí. Dlouhodoběji konzistentní názor má v podstatě pouze Soudcovská unie, která ale
v této věci nemá příliš silné slovo.
Určitou bezradnost MSp též dokládá neaktivita v oblasti reformy ustanovování soudních
funkcionářů. Od roku 2010 je opakované jmenování zakázáno nálezem Pl. ÚS 39/08, v roce 2014
si samo MSp vypracovalo analýzu, že minulá instrukce momentálním potřebám nevyhovovala, a
od roku 2016 je po MSp od VOP požadována změna současné koncepce. Jediným hmatatelným
výsledkem je současné znění instrukce, která se se závěry nálezu Pl. ÚS 39/08 nijak nevypořádává.
Tuto bezradnost též dokazuje to, že se MSp v případech navrhovaného soudce k opakovanému
jmenování ani nezmohlo na písemnou reakci, popř. taktní mlčení v případě dlouhodobých pověření
soudců do funkcí, které bezprostředně předtím vykonávali, či kteří na danou funkci „sestoupili“
z pozice předsedy soudu. Namísto zaujetí stanoviska k těmto problémům, zahrabává MSp hlavu
do písku a problémy neřeší. Je pochopitelné, že trvalejší řešení budou vyžadovat změny příslušné
legislativy. Jestliže MSp příslušné novely ZSS a SŘS připravuje, není to zvenčí příliš vidět, a tuto
neaktivitu nelze omluvit tím, že je ministr spravedlnosti Robert Pelikán v demisi, když na
vypracování určitého řešení měl necelé 3 roky. Přechodnější řešení na bázi exekutivy ovšem MSp
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Viz Kundra O., Babišovi věřím: S ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem o strkanicích kolem čínského
prezidenta, Čapím hnízdě a době, která se snad už nevrátí, In: Respekt, 2016, č. 15, s. 54.
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mohlo přijmout bez dlouhého legislativního procesu již dávno a bez velkých obtíží. Tuto neaktivitu
potom již nelze omluvit ničím.
Z hlediska legislativní úpravy ustanovování soudních funkcionářů vnímám stav, kdy jsou
funkcionáři NS a NSS jmenováni prezidentem republiky s větší či menší ingerencí vlády za
antisystémový. Prezident republiky není orgánem soudní správy, natož vrcholným orgánem soudní
správy, kterým je MSp, a jako takový nenese žádnou odpovědnost za řádný výkon soudní správy.
Odpovědné je naopak MSp, potažmo ministr spravedlnosti, který ovšem na ustanovení funkcionářů
NS má nulový vliv, na ustanovení funkcionářů NSS má určitý vliv ve formě povinné kontrasignace
(ačkoli ta technicky je v kompetenci předsedy vlády). Zřetelně se tento problém projevuje v oblasti
výběrových řízení, kdy se instrukce vztahuje pouze na obsazování funkcionářů okresních,
krajských a vrchních soudů (na NS a NSS se pochopitelně nemůže vztahovat, neboť prezident
republiky není podřízeným správním orgánem MSp, jmenování předsedů KS a VS proto upravují
jmenovací proceduru jen do okamžiku podání návrhu ministra spravedlnosti na jmenování daného
kandidáta prezidentem republiky).259 Je zcela nepřirozené, pokud jsou standardy obsazování
funkcionářů nižších soudů přinejmenším formálně podstatně přísnější než v případě NS a NSS
(kupříkladu jmenování Pavla Šámala předsedou NS je pro svou rychlost i netransparenci možno
kritizovat).260 Obávám se, že ústavodárce ustanovení upravující jmenování funkcionářů NS
nepřijal za zohlednění správně-dozorčích vztahů resortu a spíše slepě přijal dosavadní úpravu § 39
odst. 1 zákona č. 17/1993 Sb., o soudech a soudcích, která zakotvovala jmenování funkcionářů
Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky prezidentem na návrh vlády.261 Pokud
by účelem svěření jmenovací pravomoci prezidentu republiky byla případná vyšší prestiž plynoucí
z jmenování z rukou prezidenta republiky, pak se mi jako maximální možná úprava jeví ta u
předsedů krajských a vrchních soudů, které prezident republiky jmenuje na návrh ministra
spravedlnosti, byť i zde je problematické, že prezident republiky může případné jmenování o své
vůli zablokovat, přestože daný kandidát se mohl jevit ve výběrovém řízení jako nejlepší262 (což se
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Viz §§ 103 odst. 1, 104 odst. 1 ZSS.
Viz Kroc V., Jansová L., Vydrová M., Nejvyšší soud má nového předsedu. Zeman jím jmenoval Pavla Šámala, In:
irozhlas.cz, 22. 1. 2015, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssisoud-ma-noveho-predsedu-zeman-jim-jmenoval-pavla-samala_201501222003_mpolak>.
261
Za tzv. minulého režimu byli funkcionáři Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky voleni
Federálním shromážděním dle § 44 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, čili svěření
této kompetence prezidentu byla možná vedena snahou o depolitizaci této otázky.
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Za předpokladu, že prezident republiky nevybočí z mezí daných §§ 2 – 8 SŘ.
260

48

ostatně i stalo v případě Jana Veselého na KS v Ústí nad Labem), proto soudím, že by legislativa
měla být nastavena tak, aby prezident republiky v této otázce pouze přezkoumával zákonnost
návrhu, ne jeho správnost. Aktuálnost tohoto problému ostatně dokládá, že již tento rok uplyne
funkční období místopředsedy NSS Michala Mazance a předsedy NSS Josefa Baxy,263 prezident
republiky tudíž bude mít podstatný vliv na obsazení obou funkcí.
Zadruhé je možno shledat naprosto nevhodným systém výběrových řízení, která patrně trpí
větší či menší formou nepotismu. Již samotný fakt, že se na funkcionářské pozice (zejména na
větších a prestižnějších soudech) hlásí pouze jeden nebo žádný uchazeč, je alarmující. Obdobně
lze mít výhrady vůči mechanismu ustanovování výběrových komisí, který opět dává předsedům
soudů či ministrovi spravedlnosti velký prostor pro složení „správně smýšlející“ komise. Konkrétní
příklady podjatosti výběrových komisí je napřímo bez bližší znalosti poměrů na daných soudech
bohužel obtížné zjistit, daný úsudek je proto možné získat toliko z nepřímých indikátorů, jako jsou
např. nízký zájem o danou funkci, „mlčení“ soudcovské rady, abnormálně vysoké hodnocení
uchazeče, atp. Následné odvolávání se MSp, že bylo opakovaně jmenováno jen v zájmu zajištění
stability a správy justice, protože se na konkrétní místo nikdo nehlásil, přičemž opakovaně
jmenovaný je výjimečným odborníkem, jak ostatně konstatovala výběrová komise, pak vyjde zcela
vniveč. To vše spíše ukazuje, že se vyhlašovateli výběrového řízení podařilo všechny ostatní
kandidáty od účasti odradit.264
Bezpochyby je zcela objektivní zhodnocení osobních schopností kandidátů, na které bude
vždy pohlíženo více či méně subjektivní optikou členů výběrových komisí, za současné úpravy
výběrových řízení spíše nereálné. V případě výše nastíněných výběrových řízení s velice nízkým
počtem kandidátů, je ovšem těžké uzavřít, zda onen jediný úspěšný kandidát je osobou takových
kvalit, nebo jestli místo výběrové komise ve skutečnosti nerozhodovaly v zákulisí skryté vztahy,
nepsaná pravidla, a jiné podobné praktiky. Pakliže je pravdě bližší onen druhý závěr, pak se není
„běžným“ soudcům co divit, že se do uvedených výběrových řízení nehlásí, když jim i marná účast
může případně přinést potíže s vedením soudu. Obtížná přezkoumatelnost výběrových řízení též
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Viz Januš J., Předsedové soudů budou „Zemanovi“, jinak ale do justice prezident nesáhne, In: info.cz, 5. 2. 2018,
[online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.info.cz/pravo/predsedove-soudu-budou-zemanovi-jinak-ale-dojustice-prezident-nezasahne-23496.html>.
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Podobně názor E. Wagnerové, viz Paseková E., Justice a politici řeší, jak na opakování mandátu soudních
funkcionářů, které zakázal Ústavní soud, In: ceska-justice.cz, 1. 4. 2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z:
<http://www.ceska-justice.cz/2016/04/justice-a-politici-resi-jak-na-opakovani-mandatu-soudnich-funkcionaru-kterezakazal-ustavni-soud/>.
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tkví v tom, že MSp jako vrcholný orgán soudní správy nijak neurčuje jednotná kritéria pro výběr
soudních funkcionářů, tudíž v ČR vlastně vůbec nevíme, co od soudních funkcionářů očekáváme
a jaké by to měly být osobnosti. Bez skutečně jednotně daných a funkčních pravidel potom ovšem
rezignujeme na právo rovného přístupu k veřejným funkcím dle čl. 21 odst. 4 Listiny, neboť ve
vakuu psaných pravidel přejímají jejich roli pravidla nepsaná – zde se jeví, že takovou roli plní již
zmíněné skryté osobní vztahy.
Výběrové komise taktéž selhávají tím, když v rámci řízení před nimi nedojde ke zhodnocení
již samotné legitimity kandidáta ke jmenování soudním funkcionářem.265 Instrukce sice sama o
sobě tento „screening“ nezakotvuje, ovšem je možné se k němu dostat interpretací § 8 odst. 1
instrukce, kde stojí „(1) Při pohovoru kladou členové komise uchazeči otázky zaměřené […] a na
jeho osobnostní předpoklady pro výkon funkce, […] “. Úmyslná kandidatura v rozporu s nálezem
ÚS je dle mého názoru z pohledu soudcovské etiky problematická tak, že efektivně vylučuje
způsobilost daného soudce na pozici soudního funkcionáře, čili posouzení této skutečnosti
z hlediska osobnostních předpokladů uchazeče je zde s trochou tvůrčího výkladu možné. Opačným
výkladem ad absurdum bychom mohli dospět k závěru, že výběrová komise, jelikož se může
vyjadřovat pouze ke schopnostem a osobnostním vlastnostem kandidáta, musí provést standardní
výběrové řízení i se zjevně nelegitimním uchazečem (např. studentem práv).
Též v instrukci zakotvená míra správního uvážení navrhovatele se mi jeví problematickou
(omezeně též ministra jakožto jmenujícího správního orgánu v případě místopředsedů), která je
uvedena zcela neurčitě (navrhovatel ke jmenování daného soudce navrhne „umožňují-li to
výsledky, kterých uchazeči dosáhli“,266 ministr jmenuje „nedozví-li se o zpochybňujících
okolnostech“)267 a proto může být potenciálním předmětem libovůle. Ne, že by libovolná odmítání
navrhovaných uchazečů ministrem byla palčivý problém, když ministr zpravidla navrhované
uchazeče na jmenování místopředsedou neodmítá. Z mých žádostí vyplývá, že s poukazem na
nález Pl. ÚS 39/08 byl Helenou Válkovou odmítnut návrh na jmenování Michala Holuba
místopředsedou OS pro Prahu 5, a Robertem Pelikánem návrh na jmenování Ivany Waltrové
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Např. hodnotící listy Miroslava Veselského tuto skutečnost nikterak nezachycují dle sdělení KS v Hradci Králové
ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. Si 1941/2015; podobně ve výběrovém řízení na místopředsedu MS vBrně u uchazeče Aleše
Dufka se ani jeden člen nezmínil o problematické slučitelnosti jeho jmenování s uvedeným nálezem ÚS, viz zápis
z výběrového řízení na obsazení funkce místopředsedy MS v Brně pro trestní úsek ze dne 4. 9. 2014.
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Viz § 10 odst. 1 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp ve znění pozdějších předpisů.
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Tamtéž, § 11 odst. 1.
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místopředsedkyní VS v Olomouci,268 jiná takto odůvodněná odmítnutí zaznamenaná do 20. 12.
2017 nebyla.269 Mimoto došlo v roce 2015 k odmítnutí dvou návrhů na jmenování funkcionářem,
v roce 2016 čtyř, a v roce 2017 k žádnému.270
Zatřetí je možno usoudit, že velkým problémem jsou sami soudci, a to jednak, protože sami
porušují právo (nebo ho obcházejí pomocí institutu soudcovského pověření, případně prohozením
funkcí) tím, že kvůli svým zájmům participují na opakovaném jmenování (ve formě předsedů
soudů podáváním návrhů na opakované jmenování místopředsedů),271 obecně někteří funkcionáři
možnost opakovaného jmenování podporují (např. M. Bořek,272 opatrně L. Vávra),273 což je ovšem
v případě soudců velmi nešťastné. Dle Wagnerové by v případě návrhu na opakované jmenování
bylo možno na takový výkon pravomoci hledět jako na zneužití obecné jmenovací kompetence
z důvodu přehlížení důvodů nálezu Pl. ÚS 39/08 či přihlížení k irelevantním důvodům.274
To se částečně projevuje i v tom, že někteří funkcionáři cestují z funkce do funkce. To, sic
není stricto sensu nezákonné, je ale dle mého názoru taktéž problematické, jelikož to velmi
napomáhá určitému ustrnutí ve funkcionářské pozici a dalšímu odtržení od soudcovského poslání
soudit.275 Nadto nese zkostnatění v těchto funkcích problémy, protože funkcionáři ve své podstatě
nemají nadřízeného, který by detailně kontroloval jejich efektivitu a v případě poklesu výkonnosti
je nahradil někým manažersky vhodnějším. K témuž závěru dospěl též L. Derka,276 který se zabývá
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polemikou nad manažerskou efektivitou dlouhodobého „funkcionarismu“.277 V základu uvádí, že
u déle sloužících funkcionářů je nabíledni sklouznutí ke stereotypu, nástup sebeuspokojení a pocitu
vlastní nepostradatelnosti, jakož i profesní „vyhoření“, pročež funkční období by tomuto měla
zabránit.278
Přitom u některých opakovaně jmenovaných funkcionářů máme určité víceméně „zvláštní“
situace. Na jedné straně stojí místopředseda KS v Ostravě Rostislav Krhut s předsedkyní téhož
soudu Ivou Hrdinovou, kteří se dle Lidových novin279 v dubnu 2016 setkali na ostravském letišti
s ministrem Pelikánem, a to ve věci „ujištění se o dobrém stavu insolvenčního úseku“ pro případ,
že by byl podán insolvenční návrh na OKD, na druhé straně máme předsedu VS v Praze Jaroslava
Bureše a jeho bohatý sociální život, ať už jde o účast na večírcích advokátní kanceláře Pavla
Němce, či schůzku s advokátem Radkem Pokorným.280 Nestandardnost počínání v prvním případě
jak ve věci místa setkání (letiště), tak předmětu jednání (potenciální budoucí insolvenční řízení), je
očividná. V případě předsedy Bureše je ona nestandardnost o něco méně očividná. Dlužno ale
připomenout, že kontakty Jana Sváčka s Tomášem Hrdličkou a Pavlem Němcem281 jej stály nejen
křeslo místopředsedy VS v Praze (v daném výběrovém řízení mu dal Pelikán jako tehdejší
náměstek ministryně spravedlnosti 0 bodů), načež Sváček po delší době váhání tehdejší ministryně
Válkové svůj souhlas se jmenováním stáhl, 282 ale též dvojí kandidaturu na soudce ÚS,283 ačkoli
ministr Pelikán v této věci zvažoval podat na Bureše kárnou žalobu, nakonec z ní pravděpodobně
sešlo.
Ani jeden z výše uvedených případů není možné eo ipso považovat za důkaz o neexistenci
soudcovské nezávislosti daných osob, ovšem již tímto jednáním dává daný soudní funkcionář za
vznik pochybnostem o své nezávislosti (což dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva již
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eo ipso způsobuje určitý deficit na jejich nezávislosti),284 zejména ve vztahu ke konkrétním
kauzám, čehož by se reprezentanti moci soudní měli vystříhat, jak ostatně připomíná též ministr
Pelikán v souvislosti s Burešem,285 o to je horší, že potom sám takovému jednání dal vzniknout.
Dále je problematické, že navozující kolotoč známostí činí z funkcionářů částečně
uzavřenou společnost, jakési „první mezi rovnými“, kteří si potenciálně navzájem funkce rozebírají
či přepouštějí dle libosti. Napravení tohoto stavu je bohužel bez celkové reformy justice spíše
nepravděpodobné. Nadto již samo o sobě ústavně problematické opakované jmenování nese
nebezpečí ÚS zmíněné ohrožení nezávislosti samých soudních funkcionářů z důvodu vzniku určité
páky, kterou vůči nim třímá MSp. Toto potenciální ovlivnění se sice běžné rozhodovací praxe spíše
nedotkne, nicméně případy pro exekutivu atraktivních kauz286 se tímto dostávají do podstatně
odlišné situace.
MSp v tomto ohledu, ač by soudce i soudní funkcionáře kontrolovat a případně kárně
žalovat mělo, spíše selhává. Je sice pravdou, že v určitých případech k podání kárné žaloby již
došlo, např. u předsedy KS v Českých Budějovicích Milana Tripese,287 která byla podána z důvodu
pochybností o legalitě přiřazování insolvenčních kauz na daném soudě, což je ovšem konkrétním
a dosti specifickým pochybením. Není mi známo, že by dosud byl kárně stíhán nějaký soudní
funkcionář z toho důvodu, že na svou funkci (již) odborně nestačí288 (byť je pravda, že odborná
neschopnost nenaplňuje zcela dokonale skutkovou podstatu kárného deliktu).289 Potažmo za
posledních 7 let došlo pouze k podání o něco více než 131 kárných žalob na soudce, kdy soud
rozhodl v 63 případech o vině. Pro srovnání, za stejné období bylo podáno 51 kárných žalob na
státní zástupce, přičemž 30 z nich skončilo rozhodnutím o vině.290 Dle poněkud starších čísel bylo
ještě dle starého systému kárného soudnictví podáno za roky 2002 - 2008 pouhých 12 kárných

284

Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 9. 1998, Kadubec proti Slovensku, stížnost č. 27061/95;
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 6. 1998, sp. zn. 41/1997/825/1031.
285
Viz Koubová K., Dvacítka Radiožurnálu, [rozhovor s R. Pelikánem], In: ČRo 1 – Radiožurnál, 13. 1. 2017, 17:06.
286
Např. výše zmíněná insolvence OKD.
287
Viz Tripes měl podle kárné žaloby přidělit soudkyni Hrabákové neoprávněně přes 1500 případů. In: ceskajustice.cz, 18. 10. 2016, [online], [cit. 17. 4. 2018], dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2016/10/tripes-melpodle-karne-zaloby-pridelit-soudkyni-hrabakove-neopravnene-pres-1500-pripadu/>.
288
Shodně též L. Derka v Léko K., Někteří soudci úmyslně porušují právo, [rozhovor s L. Derkou], In: Lidové noviny,
24. 10. 2016, s. 14.
289
Viz Malenovský J., Nakousnuté sousto nezávislosti soudní moci na moci výkonné zůstává na stole, In: Právní
rozhledy, 2008 Praha, č. 8, s. 278.
290
Viz Vejvodová A., Etické poklesky soudců hýbou právním světem, In: Hospodářské noviny, 2. 8. 2017, s. 19.
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návrhů ministrem spravedlnosti, což představuje 8 % všech tehdy podaných návrhů,291 přičemž
není mi známo, že by se aktivita MSp v této oblasti nějak podstatně zvýšila.
Také soudci v soudcovských radách selhávají, pokud se nijak nevymezí proti případům
opakovaného jmenování (naopak jej ve většině případů servilně podporují). Roli soudcovských rad
v české soudní organizaci obecně vnímám jako nevhodný. Členové soudcovských rad nejsou ve
své činnosti v první řadě zcela nezávislí, neboť z jejich pozice není dvakrát moudré popudit si proti
sobě předsedu daného soudu, který je může kdykoliv změnou rozvrhu práce „potrestat“
převedením na úsek soudu, jehož předmětu se daní soudci nikdy nevěnovali. V tomto důsledku
probíhají obligatorní vyjádření soudcovských rad k osobám kandidátů na jmenování mnohdy toliko
formálně, často ani nezmiňují, že je daný kandidát v duchu judikatury ÚS nepřijatelným (naopak
taková jmenování spíše podporují),292 popř. vyjádření soudcovské rady ani nejsou vyžádána a
vyhotovena293 (což způsobuje nezákonnost takového jmenovacího rozhodnutí). Vyjádření také
bývají spíše kusá a omezená pouze na výrok, zda s kandidátem souhlasí nebo nesouhlasí, s velice
stručným odůvodněním,294 podrobnější odůvodnění jsou spíše výjimkou.295 Zajímavým případem
překvapivé kreativity je OS ve Vyškově, kde v rámci vyjádření soudcovské rady došlo k dotázání
se všech soudců ke kandidátům, a na tomto základě formovala soudcovská rada své stanovisko.296
Přitom otázka ustanovování soudních funkcionářů je do jisté míry klíčová. Z. Kühn297 trefně
připomíná, že justice byla po roce 1948 velice rychle přetvořena v ochotnou služku nového režimu,
na čemž měla velký podíl též závislost soudních funkcionářů na moci výkonné a jejich nemalá moc
v rámci daného soudu. Kühn v dnešním vývoji spatřuje mnohé paralely, a určitým bonmotem
připomíná, že dle slavného citátu Karla Marxe o opakování se dějin,298 je možné tragédii roku 1948
zopakovat ve frašce budoucího vývoje. Taktéž Vyklický zmiňuje, že se starý rakouský formát
byrokratické správy soudnictví (tj. z dob, kdy Rakousko nebylo plně demokratickým právním

291

Viz Baxa J., Optimální model správy soudnictví z perspektivy nejvyšších soudů II., In: Kysela J., Hledání
optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 120.
292
Výjimkou byla soudcovská rada OS ve Zlíně, která ke kandidátovi Tomáši Gargulákovi přijala negativní stanovisko
odůvodněné překážkou opakovaného jmenování dle nálezu Pl. ÚS 39/08, viz sdělení KS v Brně ze dne 17. 5. 2017,
sp. zn. Si 466/2017.
293
Viz sdělení OS Praha-západ ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 32Si 27/2018.
294
Např. viz přílohy č. 17 a 18.
295
Např. viz příloha č. 16.
296
Viz vyjádření soudcovské rady ke kandidátům na jmenování do funkce předsedy OS ve Vyškově ze dne 2. 6. 2015.
297
Viz Kühn Z., „Fraška“ systémové změny, In: Lidové noviny, 24. 2. 2018, s. 10.
298
„Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama a později jako komedie.“.
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státem) vyvinul jen málo, spíše jen vypuštěním principu kabinetní justice vtěleným do § 25 zákona
č. 217/1896 ř. z., jímž se vydávají předpisy o obsazování, vnitřním zařízení a jednacím řádě soudů
(zákon o soudní organisaci) – ustanovení umožňující předsedovi soudu předsedat jakémukoliv
senátu ve kterémkoliv řízení. Dívaje se na český systém optikou modelů ohrozitelnosti soudní
nezávislosti politickými aktéry vypracovaných K. Whittingtonem, o kterých pojednává v češtině
H. Smekal.299 Tyto modely vycházejí ze vzájemné komparace přínosů pro politického aktéra
plynoucích z ovlivnění nezávislého soudu, a jaké náklady jsou s takovým ovlivněním spojené.
Tímto prismatem vidím české soudnictví jako spíše jednodušeji ohrozitelné z pozic výkonné moci,
neboť náklady na případná ovlivnění se příliš vysokými nejeví – pozornost věnovaná této oblasti
je spíše nižší a pravomoci svěřené jednotlivým aktérům soudní správy jsou dostatečně závažné na
to, aby jejich zneužití mohlo individuálního soudce profesně zničit (např. pomocí rozvrhu práce).

299

Viz Smekal H., Soudcokracie, nebo judicializace politiky?, In: Smekal H, Pospíšil I., Soudcokracie, nebo
judicializace politiky?: Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize, Sborník, 2013 Brno, Masarykova univerzita,
ISBN: 9788021062825, s. 21.
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2.

Státní správa soudů v SRN
V následující kapitole se věnuji základům úpravy státní správy soudů v SRN. Komparaci

se SRN jsem vybral z důvodu, že jde o zemi ze stejné rodiny právních systémů, která nadto
disponuje taktéž byrokratickým modelem správy soudnictví, a jako taková nám nabízí široké pole
pro inspiraci a komparaci našich dvou systémů.
První podkapitola této části se nejprve zabývá pojmem demokratické legitimity a
demokratické legitimace (2. 1.), které společně s principem soudcovské nezávislosti (2. 2.) jakožto
conditio sine qua non pronikají celou strukturou německé soudní správy. Na to navazuji rozborem
spolkové legislativy (2. 3.) a zemské legislativy (2.4.). Po vykreslení těchto spíše teoretičtějších
konstrukcí rozebírá práce určité problémy praktické aplikace a vnímání soudní správy v SRN
(2. 5.), přičemž vše uzavírá komparace systémů v ČR a SRN (2. 6.).
Jelikož v SRN není specificky otázce ustanovování soudních funkcionářů věnována
přemíra pozornosti, nadto by pasáž toliko o soudních funkcionářích v SRN byla notně útržkovitá,
a v zájmu umožnění čtenáři získat ucelený a pokud možno též objektivní pohled na soudní správu
v SRN, pojímám tuto kapitolu jako obecnější vhled do oblasti soudní správy v SRN, který je
patřičně zužitkován v komparaci s českým systémem soudní správy a v závěrečných úvahách de
lege ferenda.

2.1. Demokratická legitimita a její projevy v rámci veřejné moci
Klasická demokratická zásada suverenity lidu je vetknuta do čl. 20 odst. 2 GG, dle kterého
vykonává lid moc buď přímo referendy, nebo nepřímo prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,
výkonné a soudní. Z toho vyplývá povinnost, resp. bezpodmínečný požadavek demokratické
legitimity pro veškeré veřejné moci přičitatelné jednání spočívající v konání, strpění určitého
konání, či nekonání, jež zprostředkuje napojení na lid jakožto demokratického suveréna.300
Odlišnou definici poskytuje BVerfG, dle kterého se daný princip vztahuje na veškeré druhy jednání
spojené s výkonem státní moci.301

300

Viz Ehlers D., Die Staatsgewalt in Ketten – zum Demokratiegebot im Sinne des GG, in: Faber H./Frank G.
Demokratie in Staat und Wirtschaft, Festschrift für Ekkehart Stein zum 70. Geburtstag, Sborník, 2002 Tübingen, Mohr
Siebeck, ISBN: 3161479106, s. 138.
301
Viz usnesení BVerfG ze dne 15. 2. 1978, sp. zn. 2 BvR 134, 268/76, BVerfGE 47, 253 - Gemeindeparlamente.
Bude-li opakovaně citována totožná judikatura, pak pouze ve formátu „BVerfGE 47, 253 – Gemeindeparlamente“.
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Pro další výklad musíme od sebe ponejprve odlišit od sebe etymologicky velice blízké
termíny „legitimace“ a „legitimita“. Dle německé jurisprudence se oba termíny vztahují
k totožnému objektu, tj. k určité právoplatnosti či ospravedlnitelnosti veřejné moci ve vztahu k
lidu,302 kdy legitimace označuje samotné pojítko mezi lidem a veřejnou mocí,303 zatímco legitimita
je hodnota zmíněného ospravedlnění nabytá v určité míře skrze legitimaci.304 Zkráceně je
legitimace procesem nabývání legitimity.305 Legitimace může být buďto přímá, kdy mezi lidem a
působností daného orgánu není žádný další prostředník, tj. např. jde o parlament, zemské sněmy,
obecní zastupitelstva, atd., v takovém případě se legitimace uskutečňuje volbami,306 nebo nepřímá,
kdy orgány s přímou demokratickou legitimací dále zprostředkovávají legitimaci dalším orgánům
či nositelům veřejné moci307 (např. vládě, která dále převádí legitimaci na vyšší státní úředníky,
atd.). V důsledku voleb do parlamentu a podobných zastupitelských orgánů postačí pro dostatečné
zprostředkování demokratické legitimity ostatních složek veřejné moci toliko zprostředkovaná
personální demokratická legitimace.308
Tak či onak je v německé ústavněprávní praxi vyžadována dostatečná míra demokratické
legitimity v rámci výkonu veřejné moci.309 Co se týče oné míry dostatečnosti, A. Tschentscher310
uvádí, že toto kritérium není vymezeno výlučně plným naplněním každého aspektu demokratické
legitimity. Obdobně E. W. Böckenförde311 je přesvědčen o existenci vícera stupňů intenzity
demokratické legitimity, ježto princip demokratické legitimity jako obligace pro zákonodárce se
neprojevuje toliko v podobě existence minimální míry demokratické legitimity, jako spíše
v hledání určitého optima demokratické legitimity ve spojení s dalšími kritérii, kupř. dělbou
moci.312 Z toho také Böckenförde dovozuje nemožnost výkladu pojmu demokratické legitimity
302

Viz Pitschas R., Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990 Mnichov, C. H. Beck, ISBN:
3406337716, s. 203.
303
Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, 2011 Mnichov, C. H. Beck, ISBN: 9783406625374, s. 63.
304
Tamtéž.
305
Viz Voßkuhle A., Sydow G., Die demokratische Legitimation des Richters, In: Juristenzeitung, 2002, Mohr
Siebeck, s. 674.
306
Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, s. 63.
307
Tamtéž s. 64.
308
Tamtéž.
309
Viz Emde E. T., Die demokratische Legitimation der funktionalen Selbsverwaltung, 1991 Berlín, Duncker &
Humblot, ISBN: 3428066154, s. 327 a násl.
310
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der Dritten Gewalt, 2006 Tübingen, Mohr Siebeck, ISBN:
9783161487828, s. 58.
311
Viz Böckenförde E. W., Verfassungsfragen der Richterwahl, 1974 Berlín, Duncker & Humblot, ISBN: 3428032179,
s. 77.
312
Tamtéž.
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toliko abstraktně, nýbrž jen konkrétně se zohledněním daného regulatorního modelu z hlediska
relevantních elementů demokratické legitimity a z komparace s ním srovnatelnými odlišnými
modely. V případě výkonu pravomocí s jen nepatrným rozhodovacím potenciálem pak BVerfG
judikoval313 určité rozvolnění obligatornosti tohoto principu tak, že taková úprava bude ústavní i v
případě ustoupení od jednotlivých elementů demokratické legitimity.
Tato kapitola se proto věnuje v jednotlivých podkapitolách rozborem existujících modelů
demokratické legitimace, a to modelu organizačně-formálnímu (2. 1. 1.), jakož i alternativním
modelům, a to sice kontrolnímu (2. 1. 2.), autonomnímu (2. 1. 3.) a organizačně-technickému
(2. 1. 4.).

2.1.1.

Organizačně-formální model demokratické legitimace

BVerfG pochopitelně v žádném ze svých rozhodnutí neposkytuje vyčerpávající definici
neurčitého pojmu demokratické legitimity, ovšem z komplexu jeho rozhodnutí byl vytvořen
organizačně-formální

model

demokratické

legitimace,314

který

vychází

z

klasického

demokratického konceptu výkonu veřejné moci lidem buďto přímo, nebo skrz legitimační
řetězec,315 tj. prostřednictvím suverénem (či z jeho vůle) pověřených osob, které jsou činné v rámci
jim předem suverénem určené působnosti a prostřednictvím vytyčených pravomocí, což
zprostředkovává konečnou vazbu na vůli lidu jakožto suveréna.
Alternativní variantou organizačně-formálního modelu demokratické legitimace je
kontrolní model, který naopak spočívá v existenci dostatečné (i když třeba potenciální) věcné
kontroly orgánu veřejné moci (o něm více dále).316
Oba dva modely dále doktrína charakterizuje v souhře tří společně souvisejících aspektů,
tj. legitimace personálně-organizační, věcně-obsahové a funkčně-institucionální. Německá
doktrína k tomuto stanoví, že samotná forma demokratické legitimace není rozhodující ani

313

Viz rozsudek BVerfG ze dne 31. 10. 1990, sp. zn. 2 BvF 3/89, BVerfGE 83, 60 - Ausländerwahlrecht II.
Viz např. rozsudek BVerfG ze dne 27. 4. 1959, sp. zn. 2 BvF 2/58, BVerfGE 9, 268 – Bremer Personalvertretung;
rozsudek BVerfG ze dne 31. 10. 1990, sp. zn. 2 BvF 2, 6/89, 83, 37 – Ausländerwahlrecht I; BVerfGE 83, 60 –
Ausländerwahlrecht II; usnesení BVerfG ze dne 24. 5. 1995, sp. zn. 2 BvF 1/92, BVerfGE 93, 37 –
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein; usnesení BVerfG ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 2 BvL 5/98, BVerfGE 107,
59 - Lippeverband.
315
Tamtéž.
316
Viz Tschentscher, Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 112 a násl.; Wittreck F., Die
Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, Mohr Siebeck, ISBN: 3161487834, s. 120 a násl.
314
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samoúčelná, naopak zájem GG více spočívá v zajištění jejího efektivního zprostředkování.317 Tyto
aspekty ve své vzájemné souhře zakládají existenci demokratické legitimity, což dává jednak
možnost vzájemné kompenzace, až po zcela výjimečnou možnost totální substituce některého
aspektu výrazným zbytněním aspektu jiného.318 K. P. Sommermann tuto možnost substituce
poněkud omezuje tím, že zásadně by absolutní absence jak věcné tak personální legitimace byla
jen těžko souladná s požadavkem efektivní demokratické legitimity.319
a.Personálně-organizační demokratická legitimace
Personálně-organizační (také označovaný jako osobní) model demokratické legitimace je
vnímáním legitimity z perspektivy daného nositele veřejné moci, konkrétně tkví v existenci
nepřerušeného legitimizačního řetězu na sebe navazujících voleb a jmenování, které lze dosledovat
až k lidu jakožto demokratickému suverénu,320 což je dnes v SRN považováno za tradiční a nutný
aspekt demokratické legitimity.321 Konkrétními projevy je jednak personální legitimace nositele,322
dále též jeho organizační zapojení do příslušné státní organizační struktury a vybavení související
působností.323 V praxi takto jsou beze zbytku personálně legitimování lidem přímo volení ústavní
činitelé a jiní činitelé popř. úředníci jmenovaní těmito přímo volenými činiteli, kteří legitimizují
dále jmenované úředníky. Za příklad lze uvést úředníky ministerstev jmenované a podléhající
danému ministrovi, který je v rámci vlády odpovědný Poslanecké sněmovně, která je volena
v přímých volbách.
Problematickým aspektem tohoto modelu legitimace je, že disponuje-li člen takového
orgánu volným mandátem, míra legitimity pak s postupem času klesá, pročež je nutno ji periodicky
obnovovat prostřednictvím voleb,

324

případně pomocí zakotvení mechanismů umožňujících
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Viz Sommermann K. P., In: von Mangoldt H., Klein F., Starck C., Grundgesetz – Kommentar, 2. svazek, 5. vydání,
2005 Mnichov, Franz Vahlen, ISBN: 380063189, čl. 20, odst. 2, m. č. 170.
318
Tamtéž; Dreier H., In. Dreier H., Grundgesetz-Kommentar, 2. svazek, 2. vydání, 2006 Tübingen, Mohr Siebeck,
ISBN: 9783161482342, čl. 20, m. č. 117; Kahl W., Hochschulräte – Demokratieprinzip – Selbstverwaltung, In: Archiv
des öffentlichen Rechtes, 130. svazek, 2005 Tübingen, Mohr Siebeck, s. 237.
319
Viz Sommermann, K. P., In: von Mangoldt H., Klein F., Starck C., Grundgesetz – Kommentar, 2. svazek, 5. vydání,
čl. 20 odst. 2 m. č. 170.
320
Viz Voßkuhle A., Sydow G., Die demokratische Legitimation des Richters, In: Juristenzeitung, 2002, Mohr
Siebeck, s. 674; Tschentscher, Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 52 a násl.; Wittreck,
F., Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 116 a násl.
321
Viz Böckenförde E. W., Verfassungsfragen der Richterwahl, 1974 Berlín, s. 79.
322
Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, s. 65.
323
Tamtéž.
324
Viz Dreier H., In. Dreier H., Grundgesetz-Kommentar, Band 2, 2. vydání, čl. 20, m. č. 119.
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odvolání. Odlišnou situací je pochopitelně, pokud je daný orgán služebně podřízený činiteli s vyšší
mírou personální legitimace, což platí v soustavě správních orgánů, kdy nadřízený správní orgán
smí podřízený orgán kontrolovat, zavazovat interní normotvorbou, stanovením bariér rozpočtu,
atd.,325 v důsledku čehož takový podřízený orgán disponuje organizační demokratickou
legitimací,326 ačkoli nejde o pravidelně voleného činitele,327 jak již bylo řečeno, toliko
zprostředkované ustanovení do funkce postačuje v případě nepřetrženého legitimačního řetězce.328
b.Věcně-obsahová legitimace
Věcně-obsahovou legitimaci (také označovaná jako materiální legitimace) pojímá německá
doktrína jako navázání vůle suveréna na konkrétní jednání vykonavatele veřejné moci, ve smyslu
vymezení jeho pole působnosti a pravomoci na základě abstraktních norem.329 Taková vůle může
být jednak projevena přímo referendy, spíše však prostřednictvím parlamentem přijatých zákonů,
kdy je pak možno mluvit o „parlamentně-centrické“ legitimaci,330 či na základě jimi předvídaných
podzákonných předpisů.331 Tyto předpisy poté zavazují ve smyslu čl. 20 odst. 3 GG celou veřejnou
moc, čímž dochází ke styku principů demokracie a právního státu.332
Parlamentem přijaté zákony (či související podzákonné předpisy) pak naplňují jednak
zásadu vázanosti zákonem333 jakožto ústřední zásady právního státu, dále též poskytují věcnou
legitimaci výkonu pravomoci složek mocí výkonné a soudní (v omezené míře též moci
zákonodárné). Věcnou legitimaci zprostředkovává parlament dále tvorbou státního rozpočtu,334
kterým blíže určuje důležitost a pozornost činnostem (zejména veřejné správy), které jsou
zákonnými normami spíše méně regulované. Obdobným způsobem zavazují v rámci výkonné moci
nadřízené správní orgány své podřízené správní orgány, čímž dochází k syntéze organizační
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Viz Sachs M., Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, 2018 München, C. H. Beck, ISBN 9783406709746,
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Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, s. 65.
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Viz Tschentscher, Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 54.
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Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, s. 65.
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Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, s. 66.
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Viz Schmidt-Aßmann E., Verwaltungslegitimation als Rechtsbegriff, In: Archiv des öffentlichen Rechts, 116.
svazek, 1991, s. 357.
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Viz Sommermann, K. P., In: von Mangoldt H., Klein F., Starck C., Grundgesetz – Kommentar, 2. svazek, 5. vydání,
čl. 20 odst. 2, m. č. 168.
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Viz Gröpl C., Staatsrecht I., 3. vydání, s. 66.
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Viz Schmidt-Aßmann E., Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. vydání, 2004 Berlín/Heidelberg,
Springer, ISBN 3540210733, s. 91.
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legitimace (nadřízený orgán určuje konání podřízeného orgánu) s věcnou legitimací (podřízený
orgán má omezené správní uvážení v rozsahu pokynů nadřízeného orgánu).335 Podstatným
aspektem všech tří naznačených metod zprostředkování věcné legitimace je existence účinného
správního i parlamentního dozoru,336 v případě ČR sem můžeme např. zahrnout kontrolu
prováděnou NKÚ.
Parlament je též v duchu tzv. teorie podstatnosti337 povolán činit veškerá zásadní (politická)
rozhodnutí, která dle judikatury BVerfG338 ani nemůže delegovat na jiné moci. Konečné posouzení,
co je či není podstatné, je potom závislé na konkrétním posouzení individuálního případu, BVerfG
za hlavní kritérium považuje, jsou-li v otázce lidská práva, zejména jejich odebírání.339 Toto
nicméně nijak nekonstituuje centralizaci veškeré moci pod křídla parlamentu, naopak mnohé
politické otázky zejména konkrétnějšího rázu jsou v duchu dělby moci přiřknuty jiným složkám
veřejné moci (např. stanovení vládní politiky, důležitá rozhodnutí zahraniční politiky atd.).340
Věcná legitimace určitého jednání je pochopitelně tím vyšší, čím více je postup daného
orgánu navázán na zákon,341 což dalo za vznik obligatornímu zanesení podstatných náležitostí dané
regulace již do zákonné normy, tj. vymezení takových podstatných náležitostí by nepostačilo toliko
v podzákonné normě, tím spíše bylo-li v gesci správního orgánu v rámci správního uvážení.342
c. Funkčně-institucionální legitimace
Funkčně-institucionální legitimaci požívají ústavodárcem koncipované samostatné moci, a
to buď s přihlédnutím k jejich institucionálním zařazením v daném ústavním systému
(institucionální demokratická legitimace),343 nebo naopak k jejich ústavnímu okruhu působnosti
(funkční demokratická legitimace).344 Legitimaci tímto zprostředkovává lid jakožto moc ustavující
335
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a dané složky veřejné moci působí jako pouvoirs constitué (moc ustavená).345 Tj. zjednodušeně jde
o stanovení ústavních rámců, ve kterých se dále uskutečňuje personální a věcná demokratická
legitimace, v důsledku čehož v případě funkčně-institucionální legitimace jsou možné větší
kompromisy než v případě dvou předešlých typů demokratické legitimace.346
K tomuto zmiňuje K. Waechter,347 že standardním demokraticky konformním rozložením
je podřízenost všech složek moci výkonné vládě. Ústavně konformní existenci nezávislých
správních úřadů sice nevylučuje, ovšem i ty musí v tomto ohledu obsahově vyhovět požadavkům
demokratické legitimity. BVerfG toto dále vymezuje tím, že existence nezávislých orgánů moci
výkonné, jejichž odpovědnost vůči lidu je podstatně nižší, je možná za předpokladu, pokud jejich
správní činnost nedosahuje takového politického významu, jejíž vynětí ze standardních vztahů
v rámci moci výkonné by vládě odňalo možnost nést politickou odpovědnost za výkon tohoto
výseku moci výkonné.348
Prakticky tento typ demokratické legitimace vyžaduje jasné vymezení působnosti a vztahů
mezi jednotlivými mocemi (checks and balances), které by měly být tak vyvážené, aby
nedocházelo k nedůvodné dominanci kterékoliv složky veřejné moci oproti zbývajícím.349
d.Výjimky z jednotlivých modelů demokratické legitimace
Vycházeje z typů demokratické legitimace je ovšem zřejmé, že není možné v případě
veškeré veřejné moci obsáhnout všechny zmíněné modely demokratické legitimace.
Prismatem dělení dle jednotlivých státních mocí již ze své ústavní povahy vyplývá výrazné
omezení věcné legitimace v případě moci zákonodárné, obdobně vystupuje též ústavní zásada
soudcovské nezávislosti, která přiměřeně omezuje věcnou i personální legitimaci.350 K moci soudní
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uvádí poněkud krajní názor G. Roellecke351 že v jejím případě je možné o demokratické legitimitě
mluvit toliko jako o pozitivistickém konstruktu, protože moc soudní je spojena s řešením právních
sporů, a ne sporů politických, které jediné mají odraz v demokracii. Zjednodušeně řečeno – politika
předchází právu a ne naopak, moc soudní není sama o sobě schopna být politicky činná, nelze ji
proto spojovat s pojmem demokracie.352
Moc výkonná se dále vymyká klasickým modelům demokratické legitimace zejména
v případě existence samostatných nositelů popř. vykonavatelů veřejné správy353 – realizované
zejména funkční samosprávou (ať už na územním či zájmovém principu) prostřednictvím
právnických osob veřejného práva,354 dále též v případě nepřímého výkonu veřejné správy
prostřednictvím veřejných ústavů, fondů, atd.,355 popř. v případě tzv. nezávislých správních úřadů
vykonávajících přímou veřejnou správu356 (takovým příkladem by byl německý Bundeskartellamt
či český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Jako poslední takovou skupinu je možné
jmenovat výkon veřejné správy prostřednictvím soukromých osob (např. notářů, exekutorů,
kapitánů letadel a lodí, aj.).357
Opačně, z pohledu omezené aplikace jednotlivých modelů demokratické legitimace,
můžeme shledat výrazná omezení personálně-organizační legitimace v případě samosprávy, ve
shodném výše naznačeném rozsahu. Ta ovšem není zcela potlačena, neboť minimálně částečná
personální legitimace v případě samosprávných orgánů na územním základu plyne z vazby na
specificky zúžený lid – obyvatele dané obce či okresu,358 čímž dochází k substituci personální
legitimace autonomní legitimací.359 To by se na první pohled mohlo jevit jako rozporné s principem
demokracie, protože komunální orgány či úředníci sice vykonávají veřejnou správu nejen vůči
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svým voličům, nicméně zde nastupují homogenizační kautely čl. 28 GG,360 které zamezují
případným deviacím některé spolkové země od standardu ochrany lidských práv a demokratických
náležitostí vyžadovaným GG. Tento pohled není možné vztáhnout na zájmovou samosprávu (mimo
jiné akademickou), popř. emancipované veřejné instituce typu veřejnoprávní televize či rozhlasu,
kterým jednak svědčí v tomto rozsahu ústavně361 zakotvená autonomie, dále tyto veřejné orgány
zpravidla nedisponují rozsáhlou vnější pravomocí, jako je tomu v případě komunálních správních
orgánů. V obou případech nicméně musí dané orgány či osoby disponovat věcně-obsahovou
legitimací.
Za výjimky z věcně-obsahové legitimace je možno považovat zejména věcnou nezávislost
na pokynech vlády či ústředních orgánů státní správy,362 kterou oplývají zejména tzv. nezávislé
správní úřady. V Německé jurisprudenci je takovým ukázkovým případem problematika okolo
Spolkové banky, jakožto ústřední banky SRN, která bude podrobněji rozvedena dále.
e. Praktická aplikace organizačně-formálního modelu demokratické legitimace
Tschentscher363 mezi hlavní přednosti organizačně-formálního modelu uvádí, že takovýto
systém nesporně poskytuje praktická kritéria pro určení demokratické legitimity jednoho
konkrétního úředníka nebo činitele. Při naplnění kritérií osobní, věcné a institucionální legitimace
prostřednictvím návaznosti daného funkcionáře na legitimizační řetězec, popř. v důsledku
hierarchizovaných pokynů v rámci veřejné správy, pak v zásadě platí, že daný úředník či
funkcionář je dostatečně demokraticky legitimní, pročež nedochází ke vzniku většího množství
obtížně zařaditelných výjimek.
Jak Tschentscher364 dále uvádí, za určité slabší místo lze shledat čistě formální části
jmenovacího řízení, která jsou z hlediska přenosu legitimity toliko neutrální. Za skutečný
jmenovací akt, který přenáší legitimitu na ustanovovaného funkcionáře je tak možno v tomto duchu
považovat pouze jednání demokraticky legitimního orgánu, který disponuje skutečně volným
uvážením ve věci daného jmenovacího řízení, čímž pádem nepostačí pouhý přezkum zákonnosti
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předcházejícího řízení s následným formálním ustavením do funkce. V případě pouhého přezkumu
zákonnosti totiž poté daný orgán pouze potvrzuje nebo ruší již dříve učiněnou volbu, což není
z pohledu demokratické legitimity dostatečné. Böckenförde365 k tomuto zmiňuje nutnost odlišení
formální a materiální jmenovací pravomoc.366
Tschentscher367 za stejně neutrální též označuje „doprovodné“ akty jmenovacích procesů,
tj. rozličná nezávazná vyjádření, posouzení atd., pakliže nepůsobí jako právní či faktická veta
(kterým by mohla být kupříkladu obstrukce výběrového procesu hrozící jeho zmařením jako
celku). BVerfG judikoval proto protiústavnost takovéhoto zapojení nelegitimizovaných osob, které
by mělo charakter spolurozhodování.368 Komentářová literatura dále vyvozuje výjimku z principu
demokratické legitimity, pokud jde o opatření přijímaná pouze interně v rámci veřejné správy,369
která nepředstavují výkon veřejné moci ve vztahu stát-občan a musí být podmíněna existencí
specifického zájmu daného orgánu na jeho vydání.370 I v takových případech je ovšem nutné, aby
konečné slovo náleželo činiteli odpovědnému parlamentu.371
Dalším problematickým místem organizačně-formálního modelu demokratické legitimace
jsou smíšeně obsazované kolegiální orgány. Jelikož se legitimita takového orgánu jako celku
odvozuje od individuální legitimity jeho členů, je problematické určení legitimity orgánu, kde je
část členů obsazena plně demokraticky legitimně, tj. prostřednictvím volby či jmenování
parlamentem či exekutivou, ovšem druhá část s přinejmenším spornou demokratickou legitimitou,
tj. volení zástupci rozličných zájmových a stavovských organizací jako jsou např. odbory,
zaměstnavatelé, komory, atd.,372 u kterých návaznost na legitimizační řetězec chybí. Poté je nutné
vyřešit otázku, jaké podmínky musí smíšený orgán splnit, aby jeho úkony byly dostatečně
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demokraticky legitimní. Jen ojediněle je hájen extrémní názor, že dané orgány musí být
bezvýjimečně ve své celistvosti obsazeny plně demokraticky legitimními zástupci.373
Alternativu tomuto pohledu nabízí Böckenförde,374 který spojuje demokratickou legitimitu
s konflikty vyvstalými v rámci činnosti daného grémia, a zda bylo daného rozhodnutí dosaženo
většinou demokraticky legitimizovaných členů, tj. jestli v případě konfliktu se autonomně
legitimizovaní členové (jejichž legitimita se neodvíjí od demokratického suveréna, ale od
autonomní zájmové či profesní skupiny – např. advokátů, soudců, státních zástupců, odborů,
zaměstnavatelů atd.)375 nachází v daném grémiu nejen v menšině, nýbrž zda jsou v takovém
případě demokraticky legitimovaní členové schopni společně dosáhnout meritorního (ať už
pozitivního či negativního) rozhodnutí. Z toho vyplývá, že autonomně legitimovaní členové nesmí
disponovat právem veta, ani specifickými procesními právy (závazné návrhy, kvalifikované
většiny při hlasování atd.).376 Smyslem je, aby rozhodnutí přijatá takovým smíšeně ustaveným
orgánem šlo vždy zpětně odvodit od jeho demokraticky legitimovaných členů, kteří jsou v případě
sporu uvnitř daného grémia schopni prosadit svůj postoj.377
Odlišně dle K. Ipsena postačí demokraticky legitimované části orgánu poskytnout pouhé
právo veta (výsledná legitimita je následovně odvozena od nevyužití práva veta, tj. z minimálně
teoretického souhlasu), čímž je zaručena efektivní kontrola rozhodnutí daného orgánu za
současného posílení kooperativního prvku.378 Tschentscher k tomu dodává, že v takovém případu
je kontrola silně oslabena, pokud by museli demokraticky legitimizovaní členové orgánu být za
účelem veta jednomyslní, což by dramaticky vychýlilo jazýček vah na stranu autonomně
legitimovaných členů.379

373

Viz např. Püttner G., Zur Mitbestimmung in öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen, In: Deutsches
Verwaltungsblatt, 1984, s. 166 a násl.
374
Viz Böckenförde E. W., Die Verfassungsfragen der Richterwahl, 1974 Berlín, s. 75 a násl.
375
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 119 a násl.
376
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 81; stejně Battis U.,
Kersten J., Demokratieprinzip und Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, In: Die Öffentliche Verwaltung, 1996, s.
592; opačně ve smyslu legitimity též rozhodnutí docílených menšinou parlamentně legitimizovaných členů
s autonomně legitimovanými členy Ipsen K., Die Richterwahl in Bund und Ländern, In: Die Öffentliche Verwaltung,
1971, s. 474.
377
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 82.
378
Viz Ipsen K., Die Richterwahl in Bund und Ländern, In: Die Öffentliche Verwaltung, 1971, s. 474.
379
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 82.
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Z výše naznačeného vyvinul BVerfG380 v obiter dictu přísný požadavek tzv. dvojité
většiny, aby většinová rozhodnutí smíšených jmenovacích orgánů byla zároveň přijímána též
většinou demokraticky legitimizovaných členů, což by v praxi autonomně legitimovaným členům
poskytlo toliko subsidiární až poradní roli. Na druhou stranu takto přísné kritérium téměř vylučuje
dosažení demokraticky sporně legitimního rozhodnutí, za současného udržení alespoň bazální
kooperace mezi zástupci demokraticky legitimní veřejné moci a zájmových či jiných sdružení, byť,
jak připomíná Tschentscher, 381 má takový přísný požadavek svůj důsledek v drastickém snížení
atraktivity tvorby smíšených kolegiálních orgánů, protože zástupci zájmových sdružení nemohou
nikdy dosáhnout rozhodujícího postavení za současného dodržení ústavních požadavků.
Odklon od kritéria dvojité většiny nabídl F. Wittreck,382 dle kterého postačí pouhá většina
demokraticky legitimizovaných členů orgánu, neboť legitimita rozhodnutí takového orgánu se
odvozuje od orgánu jako celku, a ne výlučně od jeho jednotlivých členů, resp. legitimita takového
orgánu tkví ve vhodném spojení osobní a věcně-obsahové legitimace, jinak by toto prisma striktně
výlučného vlivu demokraticky legitimovaných členů orgánu na konečné rozhodnutí ad
absurdum383 vyloučilo již i pouhé poradní hlasy, nezávazná doporučení, a jiné hlasy znějící
zvnějšku demokraticky legitimovaných členů grémia, protože to vše by mohlo demokraticky
legitimované členy „naočkovat špatnými myšlenkami“. To vše z té perspektivy, že v příslušných
orgánech zpravidla nedochází ke vzájemným „aliancím“ dle klíče míry demokratické legitimity,
jako spíše dle politické příslušnosti a sympatií,384 což činí celé shora uvedené dilema poněkud
iluzorní.
Určité nebezpečí poté Wittreck shledává ve stanovení kvalifikovaných většin pro dosažení
rozhodnutí z hlediska potenciality nelegitimní negativní kooptace (vycházeje z označení kooptace
jako systému, kdy členové určité kasty rozhodují o přijetí osob stojících vně mezi sebe, v kontextu
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Viz BVerfGE 93, 37 – Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein.
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 85 a násl.
382
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 122.
383
Tamtéž.
384
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 123; Vultejus U., Der Zugang zum
Richterberuf, In: Arbeit und Recht, 1995, s. 254.
Vultejus jako příklad uvádí Výbor pro volbu soudců ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, kde kombinace 2/3 kvora
pro usnášeníschopnost a složení 7 poslanců zemského sněmu (4 SPD + 3 CDU), 2 soudců, 1 státního zástupce a 1
soudce dané projednávané soudní soustavy mělo za následek politické obchody při výběru soudců, což ale považuje
za pozitivní, protože to vedlo k žádanému pluralismu, ne buďto k dominanci vládnoucí politické strany, či naopak
kandidátů vzoru „šedivá myš“.
381
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negativní kooptace je tak možno nahlížet na situaci, kdy by soudcovští představitelé určitého
orgánu zablokovali přijetí jim neoblíbené osoby do soudcovského stavu).385
Udržení prosté většiny demokraticky legitimizovaných členů v daném kolegiálním orgánu
je proto důležité pro napravení případného „utržení se ze řetězu“ daného grémia prostřednictvím
kolaborace legitimizovaných členů s pouze autonomně legitimizovanými členy. Kdyby
k takovému „utržení“ došlo, pak by si parlament či exekutiva mohli vynutit změnu kurzu
následným odvoláním ovlivněných členů a jmenováním či zvolením členů nových,386 což činí
kritériu demokratické legitimity zadost.387
Organizačně formální model bývá v praxi kritizován zejména z hlediska důrazu na určitý
monisticky definovaný homogenní lid, ačkoli v realitě společnost je spíše dynamicky se
vyvíjejícím organismem, pročež je jen iluzorní, že by byl schopen produkovat jednotnou celistvou
vůli, tj. z tohoto pohledu spočívá daná doktrína spíše na fikci určitého stavu.388 Druhým pohledem
je určitá neefektivita a vyprázdněnost modelu legitimačního řetězce jednak skrze jeho délku,
převážně obligatorní jmenování úředníků do funkce na dožití, omezení správního uvážení při
výběru kandidátů na úřední posty čl. 33 odst. GG, jakož též spíše neúčinné hierarchické správy
nadřízenými správními orgány, zvláště z důvodu nezájmu či neznalosti poměrů na podřízených
článcích.389
f. Nezávislost v konfliktu s demokratickou legitimitou u organizačně-formálního
modelu demokratické legitimace
Z hlediska

organizačně-formální

legitimace

je

otázka

nezávislosti

výsostně

problematickou. Nezávislost ve svém základu dělíme na funkční a institucionální,390 které lze
odlišit tak, že funkčně nezávislé orgány přetrvávají součástí dané hierarchické správní struktury,
385

Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 124.; totožně Böckenförde E. W., Die
Verfassungsfragen der Richterwahl, 1974 Berlín, s. 81; nesouhlasně naopak Tschentscher A., Demokratische
Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 43 a násl., který poukazuje, že hlasování ve prospěch či
v neprospěch návrhu má stejnou hodnotu, jelikož v opačném případě by ad absurdum bylo možné v grémiu 5
legitimovaných a 4 omezeně legitimovaných členů dosáhnout při negativním usnesení 3 ku 6 (za předpokladu, že oni
3 byli všichni legitimovaní) závěru o chybějící demokratické legitimitě takového usnesení.
386
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 124.
387
Tamtéž ovšem Wittreck taktéž připomíná, že v realitě je pravděpodobnost neotřesitelné jednoty omezeně
legitimních členů grémia spíše iluzorní.
388
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, Mohr Siebeck, ISBN:
9783161541155, s. 65 a násl.
389
Tamtéž s. 67 a násl.
390
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 101 a násl.
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ovšem disponují určitými pravomocemi, v jejichž posouzení nesmí nadřízený správní orgán omezit
jejich správní uvážení, zatímco institucionálně nezávislé orgány stojí osamoceně mimo zmíněnou
strukturu. Z hlediska návaznosti na tradiční posloupnost demokratické legitimity lze uzavřít, že oba
systémy jsou z hlediska demokratické legitimity více méně problematické.
BVerfG391 pragmaticky judikoval, že ačkoli je vláda hlavou výkonné moci, to eo ipso
nekonstituuje naprostý zákaz složek výkonné moci na ní nezávislých, což je ovšem závěr částí
doktríny považován za rozporný s ústavním principem demokracie.392 Oproti tomu J. Oebbecke393
konstruuje minimalističtější variantu, dle které postačí pro naplnění ústavně předpokládaného
demokratického principu dodržení alespoň bazálních kritérií demokratické legitimity, jako
nejnižšího společného jmenovatele394 všech složek veřejné moci.395
Jako příklad nejednoduchého posouzení demokratické legitimity v případě nezávislosti
poslouží Spolková banka.396 Předsednictvo Spolkové banky je ve svém celku jmenováno
Spolkovým prezidentem, polovina jeho členů na návrh Spolkové vlády a druhá polovina na návrh
Spolkové rady se souhlasem Spolkové vlády.397 Takové složení nevyhoví ani principu dvojité
většiny, prosté většiny demokraticky legitimovaných členů s určitými výhradami ano (dle § 7 odst.
5 BBankG je při rovnosti hlasů hlas předsedy předsednictva rozhodující), jelikož Spolková rada je
ústavním orgánem, jehož podstata netkví v realizaci principu suverenity lidu398 nýbrž principu
federálním,399 z kteréhož důvodu není schopna svým nominantům předat plnou demokratickou
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Viz BVerfGE 9, 268 – Bremer Personalvertretung; souhlasně též Priepke W., Die parlamentarische
Verantwortlichkeit der Regierung und die Besetzung der sog. Beförderungsstellen für Richter, In: Deutsche
Richterzeitung, 1992, s. 52.
392
Viz Waechter K., Geminderte demokratische Legitimation staatlicher Institutionen im parlamentarischen
Regierungssystem. Zur Wirkung von Verfassungsprinzipien und Grundrechten auf institutionelle und kompetenzielle
Ausgestaltungen, 1994 Berlín, s. 20.
393
Viz Oebbecke J., Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Verwaltung, 1986, Kolín nad Rýnem, Dt.
Gemeindeverl. [u.a.], ISBN: 3555006932, s. 122 a násl.
394
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 102.
395
Např. otázka konečné odpovědnosti a kontroly parlamentu, v případě veřejné správy fiskální podřízenost přímo
parlamentu nebo zodpovědnému ministrovi atd.
396
Podobných závěrů dospěl též ÚS v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 59/2000 ze dne 20. 6. 2001.
397
Viz § 7 odst. 3 Gesetz über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992
(BGBl. I S. 1782), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981) geändert worden ist.
398
To vyplývá z faktu, že Spolková rada není obsazena demokraticky proporčně obyvatelstvu jednotlivých spolkových
zemí, kdy nejméně početné země mají 3 hlasy, početnější až 6 hlasů (čl. 51 odst. 2 GG).
399
Viz Brosius-Gersdorf F., Deutsche Bundesbank und Demokratieprinzip: Eine verfassungsrechtliche Studie zur
Bundesbankautonomie vor und nach der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion, 1997 Berlín, Duncker &
Humblot, ISBN: 3428092198, s. 63.
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legitimitu. Nadto její nezávislost není výslovně zakotvena ústavně,400 ale pouze zákonně.401
Judikatura vyložila příslušná ustanovení tak, že GG nezávislost Spolkové banky sice nezakotvuje
(nelze k takovému závěru dospět historickým, teleologickým, ani gramatickým výkladem), nýbrž
ani nevylučuje,402 dále se též objevuje názor, že nezávislost Spolkové banky je nutně odvoditelná
k dosažení cenové stability jako účelu čl. 88 GG,403 popř. to odvozují zprostředkovaně z výslovně
uvedené nezávislosti ECB v tomtéž ustanovení.404 Dilema svým způsobem vyřešil BVerfGE405
v rozhodnutí k Maastrichtské smlouvě, že sice přímý vliv voliče resp. Spolkového sněmu na ECB
byl odňat, což je ovšem vyváženo současným zakotvením přísných normativních kritérií vázajících
ECB. Takovým řešením došlo k vytvoření systémové výjimky z dosavadního principu pravidel a
výslovných výjimek, který nahradil abstraktnější podklad spočívající ve společném poměřování
principů, čímž ovšem BVerfG částečně relativizoval vlastní přísnou koncepci demokracie, kde do
té doby beze zbytku platilo, že obsahová složka legitimity nemůže plně nahradit složku personální,
není-li ústavně stanoveno jinak,406 což představuje značné snížení laťky požadavku na
demokratickou legitimitu ve vztahu k evropské integraci, jelikož požadavek demokratické
legitimity sice programově přetrvává, ale de facto naplněn není.407
Nahlíženo touto optikou je možné na moc soudní nahlížet jako ne zcela demokraticky
legitimní moc ve státě.408 Tomuto oponuje Wittreck, který právě demokratickou legitimaci třetí
moci spatřuje v jejím napojení na zákon v její soudní činnosti, jakož na soudní správu,
vykonávanou dostatečně demokraticky legitimizovanou mocí výkonnou.409
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Na rozdíl třeba od soudcovské nezávislosti – viz čl. 97 odst. 1 GG.
Viz § 12 BBankG, a contrario čl. 88 GG.
402
Viz rozsudek BVerwG ze dne 29. 1. 1973, sp. zn. BVerwG I C 38.68 BVerwG 41, 334 – Mindestreserven; souhlasně
Pernice I., In: Dreier H, Grundgesetz – Kommentar, 3. svazek, 2. vydání, 2008 Tübingen, Mohr Siebeck, ISBN:
9783161482359, Čl. 88 m. č. 20.; opačně nezávislost jako obiter dictum stanoví usnesení BVerfG ze dne 3. 11. 1982,
sp. zn. 1 BvR 210/79, BVerfGE 62, 169 – Devisenbewirtschaftung: „Spolková banka, která prostřednictvím své
ústavně zakotvené nezávislosti nepodléhá žádnému dohledu další orgánů moci výkonné….“; ovšem tento závěr byl
doktrínou převážně odmítnut jako mylný; viz Brosius-Gersdorf F., Deutsche Bundesbank und Demokratieprinzip: Eine
verfassungsrechtliche Studie zur Bundesbankautonomie vor und nach der dritten Stufe der Europäischen
Währungsunion, 1997 Berlín, s. 233; zde Pernice I.
403
Viz Brosius-Gersdorf F., Deutsche Bundesbank und Demokratieprinzip: Eine verfassungsrechtliche Studie zur
Bundesbankautonomie vor und nach der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion, 1997 Berlín, s. 229.
404
Tamtéž s. 263, 383; Pernice I., In: Dreier H, Grundgesetz – Kommentar, 3. svazek, 2. vydání, čl. 88, m. č. 20.
405
Viz rozsudek BVerfG ze dne 12. 10. 1993, sp. zn. 2 BvR 2134/92, BVerfGE 89, 155 – Maastricht.
406
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 111.
407
Tamtéž s. 112.
408
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 64.
409
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 173 a násl.
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2.1.2.

Kontrolní model demokratické legitimace

Oproti německé jurisprudenci dosud dominujícímu organizačně-formálnímu modelu
demokratické legitimace pojednává Tschentscher o odlišně pojatém kontrolním modelu
demokratické legitimace.410 Legitimitu činnosti veřejné moci proto podmiňuje tím, že taková
činnost podléhá obsahové kontrole veřejné moci podřízených osob,411 která postačí pouze
v potenciální rovině, kdy existovala možnost daný orgán veřejné moci ve svém konání ovlivnit.
V důsledku toho je takové jednání demokraticky legitimní, i pokud některý element organizačněformální legitimace zcela chybí.412
a.Základní východiska
Tschentscher vychází z toho, že dosavadní vnímání konceptu organizačně-formálního
modelu demokratické legitimace z GG eo ipso nevyplývá, nýbrž že vychází z tradice
monarchistického principu, kdy veškerá moc ve státě byla odvozena od krále/císaře z Boží
milosti.413 Namísto toho proto spojuje demokratický princip participativní demokracií s ohledem
na adresáty veřejné moci.414 Praktickým projevem tohoto vnímání demokracie je slavný americký
princip „No taxation without representation“. Tímto náhledem proto je kupříkladu rozšíření
volebního práva též na cizince či ostatní občany EU naplněním demokracie, ne popřením, o jaké
by šlo naopak dle organizačně formálního modelu demokratické legitimace, neboť cizinci
nespadají do tímto způsobem homogenně vyjádřeného lidu.415
Dále staví Tschentscher kontrolní model též na dnes se rozšiřujícím principu deliberativní
demokracie.416 Jak již bylo zmíněno, organizačně-formální model vychází zejména ze společné
souhry personální a věcné demokratické legitimace, kde ovšem personální legitimace hraje prim.
Naproti tomu deliberativní demokracie usiluje o zprostředkování komunikace mezi činností
veřejné moci a jejími adresáty, její těžiště tudíž naopak leží v legitimaci obsahu deliberativními
procesy vyprodukovaných rozhodnutí, jejichž demokratická legitimita je takovým procesem
zvýšena417 (praktickým projevem je např. veřejnost schůzí parlamentu či soudního jednání.
410

Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 113 a násl.
Tamtéž s. 126.
412
Tamtéž s. 125.
413
Tamtéž s. 118.
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Tamtéž s. 119 a násl.
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Tamtéž s. 120 – 123.
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Tamtéž s. 125.
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Tamtéž s. 124.
411

71

Kulminací výše uvedeného proto dospívá Tschentscher k závěru, že zaprvé je demokraticky
legitimním jednáním veřejné moci takové, jehož obsah podléhá určité formě kontroly osob, kterých
se dané jednání týká.418 Zadruhé je taková kontrola v zásadě možná jako následná revize daného
rozhodnutí, i jako předběžný vliv na jeho podobu.419 Zatřetí postačí pouze potenciální možnost
výkonu této kontroly, která nemusí být reálně uskutečněna,420 ovšem taková možnost kontroly musí
být efektivní, ne toliko formální. Za praktický příklad je možno považovat volební právo, jehož
dobrovolný „nevýkon“ nesnižuje demokratickou legitimitu takovou volbou navoleného orgánu či
následně jím sestavené vlády ani při nízké účasti, není-li volební účasti (popř. volbě nějaké strany)
ze strany státu či někoho jiného aktivně či alespoň pasivně bráněno. Podobný princip vztahuje
Tschentscher na veškerou kontrolu věcné legitimace, což se projevuje tím, zda měl zákonodárce
možnost určitou oblast veřejné moci zregulovat, a tím též nastavit pravidla pro aplikaci
prostřednictvím moci výkonné a soudní, což se projeví kupříkladu u normativních úprav
poskytujících výkonné či soudní moci při vyřizování určité věci široké (správní) uvážení.421 Pokud
dané uplatníme na státní správu, pak je určité vybočení z tradičního hierarchického modelu státní
správy možné, pakliže ona emancipovaná činnost stále podléhá potenciální kontrole lidu – resp.
moci zákonodárné.
b.Substituovatelnost věcně-obsahové a personálně-organizační legitimace
Kontrolní model demokratické legitimace představuje určité vybočení z legitimačního
řetězce, a to prostřednictvím výrazného napojení na věcnou legitimaci.422 Ta se projevuje
podobným způsobem jako u modelu organizačně-formálního, jako maximu demokratické
legitimity je možno považovat přímý výkon individuálních rozhodnutí lidem, popř. přímé vydání
či schvalování abstraktních právních předpisů.423 V případě výkonu moci bez přímé vazby na lid
je legitimitu nutno zprostředkovat odlišně. To se v oblasti veřejné správy tradičně uskutečňuje
navázáním výkonu působnosti veřejné správy na soustavu vztahů nadřízenosti a podřízenosti,424 ve
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spojení se zásadou legality, což v konečném důsledku působí ve vzájemné korelaci prvků
personální a věcné legitimace.
Z tohoto spolupůsobení pak vyplývá vazba daného výsostného úkonu na vůli lidu, v případě
výsostných úkonů s věcně úzce vymezenou mírou správního uvážení to vyplývá již ex lege, pročež
pro zprostředkování demokratické legitimity postačuje legitimace věcně-obsahová, naopak pro
volněji vymezené úkony politického charakteru zprostředkovává vůli lidu legitimace personálněorganizační.425 Jinými slovy je legitimita „úřednického“ aspektu moci výkonné a soudní dána v
míře jejich návaznosti na zákon (čím volnější jednání, tím nižší legitimita), popř. na závazné
pokyny nadřízených osob, zatímco u „politických“ aspektů moci výkonné a zákonodárné je
legitimita dána pravidelnou obnovou legitimity personálního substrátu – tj. zejména volbami.426
Personální legitimaci ovšem není v tomto smyslu možné považovat za samoúčelnou, neboť
její vliv na následné konání orgánu je spíše iluzorní,427 což zakládá obligatornost určité formy
věcné legitimace následujících výsostných úkonů, bez jejíž existence by byla vazba na vůli lidu jen
zdánlivá, což by se projevilo v nemožnosti takové úkony legitimizovat.428 V konečném důsledku
je tudíž v určitých případech oproti organizačně-formálnímu modelu relativizována váha
personální legitimace zprostředkovatelné ve formě legitimačního řetězce (až je možné
v jednotlivých případech uvažovat o jeho kompletním vyloučení).429
Pro případy funkční či institucionální nezávislosti, kdy standardní závislost na nadřízených
orgánech či přímá volba lidem chybí, poté Tschentscher konstruuje zprostředkování legitimity
skrze zakotvení dostatečných procesních institutů a garancí jako případného prostředku vynucení
zákona a kontroly výsostných úkonů (třeba správní žaloba).430 Otázkou je poté zejména
přiměřenost a reálná efektivita těchto institutů,431 čímž může dojít až k celkové substituci
personální legitimace legitimací věcnou.432 Tato kontrola je potom vykonávána v duchu
deliberativní demokracie danými dotčenými osobami, tj. občany či případně členy samosprávných
korporací.433
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Funkčně-instituční legitimace se v případě kontrolního modelu od organizačně-formálního
modelu prakticky neodlišuje.434
Tschentscher v kontrolním modelu připouští určité užití kooptace v případě moci výkonné
a soudní, je-li kooptace ospravedlnitelná zájmem na zachování odbornosti či (politické) neutrality
v daném segmentu veřejné moci,435 a nehrozí-li zároveň jakákoliv ztráta kontroly plynoucí
z praktické emancipace dané složky veřejné moci,436 které ovšem Tschentscher ze samotné
kooptace eo ipso nespatřuje, stejně jako nespatřuje ve výlučné aplikaci jmenování exekutivou či
volbou parlamentem/lidem ideální nástroj zamezující neústavní emancipaci v každém myslitelném
případě.437 Celou otázku kooptace proto vztahuje k otázce kontroly. Kooptovala-li by se takto moc
legislativní, znamenalo by to postupné vymizení vlivu lidu na zákonodárství, 438 protože parlament
standardně není ve svém konání lidem kontrolován jinak než politicky volbami. To samé ovšem
neplatí v případě moci výkonné, kde stále přetrvává závislost na pokynech politických činitelů
moci výkonné – vládě a ministrech, s čímž jde ruku v ruce věcná kontrola.439 Toto není
pochopitelně aplikovatelné v případě nezávislého soudnictví, na základě čehož vidí Tschentscher
jako nerozhodné, kdo v konečném důsledku ustanovuje soudce,440 naopak v ustanovování soudců
soudci vidí přednost lepšího důrazu na odbornou vhodnost daných kandidátů a citelný pokles
politického nepotismu.441 Samotné soudcovské zapojení do procesů správy soudnictví proto tímto
náhledem demokracii spíše posiluje, než že by ji oslabovalo, nehrozí-li případná emancipace moci
soudní, z čehož by mohla vyplynout její další homogenizace.442
Možnost případné soudcovské emancipace v důsledku kooptace vidí Tschetscher jako
sníženou

z důvodu

široce

uplatnitelných

opravných

prostředků

v případě

politicky

zainteresovaného soudce,443 jakož též v podstatném omezení správního uvážení při ustanovování
soudců v důsledku navázanosti výběrových řízení na objektivní odbornou vhodnost daných
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uchazečů, kterou je v případě potřeby možno též soudně přezkoumat,444 např. též pomocí souhrnné
známky ze státní zkoušky. Druhým kritériem je potom garance individuální soudcovské
nezávislosti,445 pročež zde je dle Tschentschera již dnešní systém ustanovování soudců deficitní,
jednak na základě arbitrárního vnitrosoudního hodnocení soudců předsedy soudů,446 zejména ale
v neformální praxi tzv. „třetí státní zkoušky“447 spočívající v povinné stáži na soudu vyššího
článku, popř. příslušném ministerstvu, která sice nemá zákonnou oporu, ale v praxi není možné bez
dobrého ohodnocení z této stáže počítat s možností kariérního růstu v rámci soudnictví,448 což se
může projevovat určitou homogenizací právních názorů, neboť originálně, ale nekonformně
myslící soudci mají vyhlídku horšího hodnocení pravděpodobnější.449
Problematickým aspektem tohoto modelu demokratické legitimace ovšem dle Rütherse i
Wittrecka zůstává, že ani stanovení věcných kritérií nemůže zcela vyloučit působení určitých
autonomních vlivů v rozhodovacím procesu, např. v případě jmenování soudců vyšších soudů,450
nebo při aktivistické tvorbě judikatury, což v kombinaci s jejich ústavně garantovanou nezávislostí
činí pak potřebu přiměřeného vlivu jasně demokraticky legitimovaných činitelů na ustanovování
soudců o to naléhavější.451 Na tomto závěru je proto tento model demokratické legitimace
kritizován jako nepostačující ke zprostředkování dostatečné demokratické legitimity.452

2.1.3.

Autonomní legitimace

Alternativně ke státní správě vykonávané shora v rámci hierarchických struktur správních
orgánů se nabízí jako možnost autonomně vykonávaná správa zdola prostřednictvím příslušných
dotčených osob,453 což ostatně patří k moderním způsobům decentralizace veřejné moci,454
zejména prostřednictvím přesunu správních činností na veřejné samosprávné korporace.
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Tento přístup je ovšem jen těžké aplikovat v případě soudní správy, neboť soudní moc je
stále součástí státní moci, soudci nejsou izolovatelnou profesní kastou,455 jejíž případná správní
činnost by byla omezitelná výlučně na sebe sama (naopak kupříkladu ustanovování soudců má
velice podstatné přesahy navenek, zvláště za existence práva na zákonného soudce). Z tohoto
důvodu není možné samosprávu soudnictví demokraticky legitimovat toliko vyplývaje
z autonomně nabyté legitimity zevnitř moci soudní samotné.

2.1.4.

Organizačně-technická legitimace

Minkner přichází též s vlastním odlišným modelem organizačně-technické legitimace,456
který nespočívá výhradně na hledisku legitimace na vstupu, tj. otázce ustanovování nositelů
výsostné moci,457 která je dle organizačně-formálního modelu závislá na lidu vymezeném v čl. 20
odst. 2 GG ve spojení s čl. 116 GG, a kterou není možné z důvodu uzavřenosti GG v tomto aspektu
překonat.458 Výjimkou jsou některé případy funkční nezávislosti, kdy převážný či celý zájem na
výkonu určité správní činnosti je zaměřen na užší geograficky či profesně vymezené společenství
osob, což požadavek rovnosti oproti věcem v zájmu celé společnosti snižuje.459
V alternativě tomuto těsnému sepětí organizačně-formálního modelu s vnímáním
demokratické rovnosti jako striktního odrazu individuálního sebeurčení proto váže Minkner
demokratickou legitimitu též na otázku výstupu, tj. na vazbě ke konkrétním aktům vztahujícím se
na občany.460 Přijmeme-li A. Lincolnovo označení demokracie jako vládu lidu skrz lid a pro lid,461
potom není pouhé formální odvození výsostné moci od lidu dostačující, nýbrž moc musí být
zejména vykonávána v souladu se zájmy reprezentovaných osob.462 Tím se dostávají do popředí
samotné akty veřejné moci jako ústřední pojem právního státu, z jejichž racionality a správnosti ve
spojení s napojením na lid Minkner dovozuje konečnou legitimitu. Pod pojmem správnosti
rozhodnutí není záhodno považovat faktickou momentální správnost jednoho konkrétního
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rozhodnutí, naopak jde o funkčně-procesní termín spočívající v takovém nastavení systému, který
v zásadě umožňuje vznik konkrétních věcně správných racionálních spravedlivých rozhodnutí,463
a zakládá objektivně očekávatelné přesvědčení ve správnost sebe sama. 464 Takové racionality pak
nebude dosaženo pouhou zákonností procedury, nýbrž skutečným osvědčením správnosti daného
postupu – např. skrz efektivitu, popř. nutnost neutrality rozhodnutí.465 Toto vymezení se přesto jeví
poněkud plastickým, proto je zákonodárcovou povinností v takovém případě najít optimální
kombinaci efektivity a legitimace, což ovšem poněkud relativizuje fakt, že ústavním ustanovením
lze jen těžko přiřknout určitelnou optimální hodnotu demokratické legitimace.466
Ačkoli požadavek efektivity nevyplývá výslovně z GG, lze jej vyvodit jednak ze zásady
právního státu, dále též ze samotného principu (reprezentativní) demokracie,467 kdy je efektivní
výkon převedených pravomocí za účelem veřejného zájmu částí demokratické veřejnosprávní
činnosti.468 Tento závěr o spojitelnosti efektivity s GG lze navázat na judikaturu BVerfG,469 který
umožnil převod výkonu vytyčené činnosti na samosprávu, usiluje-li zákonodárce o přiměřené
vyrovnání zájmů za současného zvýšení efektivity výkonu vytyčených cílů.
V konečném důsledku proto aspekty technické legitimace Minkner směšuje s legitimačním
modelem organizačně-formálním,470 za účelem dosažení určité rovnováhy mezi výsledkově
zaměřenou legitimací na výstupu471 s přísně normativním konceptem organizačně-formálního
modelu demokratické legitimace,472 což dovozuje z otevřenosti GG též odlišným výkladům
demokratického principu, neboť dle Minknera není možné poznávat demokratickou legitimitu
toliko dle objektivních kritérií s binárním výsledkem je/není (případné deficity demokratické
legitimity jsou potom seznatelné z toho, je-li možné určitý element demokratické legitimace posílit,
aniž by zároveň došlo ke zhoršení elementů ostatních),473 nýbrž jako kontinuální diskurz práva se
sociální realitou.474
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Samotnou strukturu organizačně-technické legitimace shledává Minkner ve vzájemném
působení aspektů odpovědnosti, deliberativnosti, plurality a odbornosti.475 Odpovědnost se
projevuje v existenci postihu v případě zneužití moci daným nositelem veřejné moci, kdy formální
odpovědnost může být zajištěna tradiční kontrolou v rámci legitimačního řetězce (který eo ipso
nevylučuje samotnou technickou legitimaci,476 ale ani není jediným možným kontrolním
východiskem) za případného neformálního spolupůsobení dalších mechanismů (např.
transparence).477 Toto též reprezentuje vstupní aspekty organizačně-technické legitimace neboli
její organizační část.478
Ze souhry deliberativnosti, plurality a odbornosti poté vyplývá technická legitimace, která
je naopak zaměřena na výstup – tj. kvalitu daného rozhodnutí.479 Deliberativnost se v případě
nehierarchicky

organizovaných

kolegiálních

orgánů

projevuje

v následném

hledání

konsenzuálního a zároveň správného rozhodnutí, přičemž tento diskurz přispívá k legitimitě
následného rozhodnutí, pro což jako výchozí podmínky je potřebné rovné postavení členů daného
orgánu, jakož i vzájemný respekt a vůle k dohodě, legitimaci též výrazně posiluje, je-li v takovém
orgánu vypracováno podrobné odůvodnění.480 Paradoxně Minkner za deliberativně vhodné
nepovažuje výbory pro volbu soudců, protože v nich dle jeho názoru není primárním hlediskem
správnost výsledku, nadto není jejich rozhodnutí nutno jakkoli odůvodnit, v důsledku čehož
v daných výborech standardně nedochází k výměně argumentů, naopak političtí představitelé ve
svém silnějším postavení jen podporují polarizaci výboru.481 Jelikož by případná navazující
kontrola třetích osob a veřejnosti opět diskurzivní hodnotu jen dále zvýšila,482 navrhuje Minkner
zavést minimálně ono povinné odůvodnění.483 Pro zvýšení nutnosti diskurzu si též představuje
zavedení blokačních minorit, neboť i případná vynucená jednomyslnost opět zvyšuje potřebu

475

Tamtéž s. 140.
Tamtéž s. 139.
477
Tamtéž s. 140.
478
Tamtéž.
479
Tamtéž.
480
Tamtéž s. 141; podobně též Staats J. F., Defizitares Recht der deutschen Richterbeförderung, In: Deutsche
Richterzeitung, 2002, s. 344.
481
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 142.
482
Tamtéž; více viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 163 a násl.
483
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 141.
476

78

náležitého odůvodnění společného rozhodnutí, jako vhodné též vnímá pluralistické složení daného
grémia, aby byl snížen případný vliv stranické disciplíny.484
Podobně důležitým faktorem pro racionalitu rozhodnutí je pluralita.485 Ježto jsou
individuální zájmy též projevovány v politickém sebeurčení, může se pluralistické obsazení
kolegiálních orgánů projevit pozitivně z hlediska demokratické legitimity s přímou úměrou
bohatosti reprezentace rozličných názorů, což také umenšuje možnost tvorby zřetelně
protichůdných názorových příkopů.486
Posledním zmíněným aspektem technické legitimace je odbornost jako ex ante pojistka
kvalitnějšího rozhodnutí, než jaké by šlo očekávat v klasické správní/politické struktuře (opět nejde
o skutečnou kvalitu rozhodnutí, jako spíše o nastavení procedury, jejíž efektivita a kvalita je
z důvodu vyloučení ze standardní politické struktury zvýšena).487
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2.2. Problematika soudcovské nezávislosti
Cituje W. Geigera „Soudcovská nezávislost není realizovaná a garantovaná již tím, že je
odpovídající právní garance uvedena v zákoně.“.488 Proto je nutné tento abstraktní princip přetavit
v konkrétní aplikaci v daném systému soudní moci. V justiční praxi v SRN je toto ještě nesnadnější
v důsledku přísných kritérií demokratické legitimity, kterým je nesnadné beze zbytku vyhovět,
protože jak princip soudcovské nezávislosti, tak demokratický princip v tomto ohledu stojí
poněkud v protiváze. Vyplývaje z čl. 97 GG jsou soudci funkčně, totiž konkrétně věcně489 a
personálně490 nezávislí, kterými se práce zabývá v patřičných podkapitolách (2.2.1. a 2.2.2.).
V následující podkapitole je pojednáno o vnitřní nezávislosti soudce (2.2.3.), což uzavírá
podkapitola zasazující soudcovskou nezávislost do daného institucionálního rámce jednotlivých
státních mocí (2.2.4.). SRN zakotvuje 4 formy soudní služby – soudce na dožití, na čas491 (určitou
podobnost s formou soudce na čas vykazuje též institut dočasného výkonu funkce soudce dle § 16
VwGO)492, na zkoušku,493 a z nařízení,494495 u kterých se kritéria soudcovské nezávislosti projevují
odlišně.
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Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, 2009 Mnichov, C. H. Beck, ISBN:
9783406499470, § 8, m. č. 5.
Jde o institut zavedený zejména za účelem řešení přechodného přetížení soudního nápadu v určité soudní soustavě –
momentálně toliko ve správní, viz § 18 VwGO umožňuje jmenovat úředníky služebně zařazené na dožití jmenovat
soudcem na čas pod podmínkou vykrytí přechodně zvýšené personální poptávky na daném správním soudě.
492
Takové jmenování je možné pouze v případě univerzitních profesorů práva či na dožití jmenovaných soudců
(nejspíše zejména jiných soudních soustav), a pouze u správních či vyšších správních soudů. Dle komentářové
literatury (viz Geiger H., In: Eyermann E., Fröhler L., Verwaltungsgerichtsordnung Kommentar, 13. vydání, 2010
Mnichov, C. H. Beck, ISBN: 9783406605536, § 16, m. č. 1) je žádaným cílem obohacení judikatury o zkušenosti z
prostředí univerzitní právní vědy a ostatních soudních soustav.
493
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 8, m. č. 6.
V případě soudců na zkoušku jde o přechodnou statusovou fázi před ustanovením soudce do funkce soudce na dožití,
kdy je jejich personální nezávislost poněkud slabší než u soudců na zkoušku či na čas – dle určitých podmínek mohou
být odvoláni i na základě volného uvážení, popř. mohou být flexibilně přesazováni i bez svého souhlasu.
494
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 8, m. č. 7.
Tzv. soudce z nařízení je další přechodovou formou soudcovského povolání pro úředníky, u kterých se předpokládá
následné ustavení (viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 23, m. č. 2) za soudce
na dožití (ne na čas, což by mohlo ohrozit soudcovskou nezávislost takových soudců, zvláště když pro vykrytí
přechodných výkyvů již existuje jmenování soudcem na čas dle § 18 VwGO). Povahově se od formy soudce na
zkoušku liší pouze v několika ohledech odrážejících úřednickou povahu soudcovského kandidáta.
495
Viz § 8 DRiG.
489
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2.2.1.

Věcná soudcovská nezávislost

Nezávislost věcná496 spočívá ve vyloučení ostatních vlivů na soudcovskou činnost mimo
zákona (mezi což je možné zařadit zejména nezávislost na pokynech třetích osob), což ovšem není
možné dle literatury chápat jako všeobjímající vynětí soudnictví z principu suverenity lidu
stanovené v čl. 20 odst. 2 GG.497 Jelikož dané ustanovení mluví výslovně o „soudcích“, dospívá
komentářová literatura k závěru, že je tím míněna pouze soudcovská činnost a ne kupříkladu soudní
správa498 (tj. správní činnost vykonávaná výlučně v rámci soudní soustavy),499 resp. justiční správa,
která pojmově zahrnuje veškerou správní činnost vykonávanou navenek a zároveň odlišnou od
soudnictví500 (např. též činnost státních zastupitelství či výkonu trestu),501 v důsledku čehož jsou
ale zásadně všechny formy soudní služby věcně nezávislé. Naopak věcné soudcovské nezávislosti
požívá např. přijímání rozvrhu práce předsednictvem,502 jakož i volba předsednictva.503

2.2.2.

Personální soudcovská nezávislost

Druhým ústavně zakotveným je personální aspekt nezávislosti,504 který představuje
ochranu soudce (ve smyslu jak soudce „na dožití“ dle § 10 DRiG, tak soudce „na čas“ dle § 11
DRiG)505před potenciálními zásahy do své osobnostní sféry. Výjimkou z tohoto pravidla jsou
soudci na zkoušku dle § 12 DRiG, kteří jsou během své tří až pětileté zkušební doby506 nejen bez
svého souhlasu (či proti jeho vůli)507 přesazováni na jiné soudy, orgány správy soudnictví, či státní

496

Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 177 a násl.
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 145.
498
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, 2018 Mnichov, C. H. Beck, Art. 97, m. č.
11a.; Papier H. J., Die richterliche Unabhängigkeit und ihre Schranken, In: Neue Juristische Wochenschrift, 2001, s.
1090.
499
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 15.
500
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 25, m. č. 11.; Kissel O. R., Mayer H.,
Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, 2013 Mnichov, C. H. Beck, ISBN: 9783406643033, § 12 m. č.
106.
501
Viz Piorreck K. F., Politische Einflußnahme auf die Justiz im demokratischen Rechtsstaats, In: Deutsche
Richterzeitung 1993, s. 109.
502
Viz rozsudek BVerfG ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 2 BvR 610/12, 2 BvR 625/12, BVerfGE 17, 252; rozsudek BGH
ze dne 7. 6. 1966, sp. zn. Az.: RiZ (R) 1/66, BGHZ 46, 147.
503
Viz Heusch A., In: Schmidt-Bleibtreu, Hofmann, Henneke, Grundgesetz Kommentar, 13. vydání, 2014 Kolín nad
Rýnem, Carl Heymanns, ISBN: 9783452280459, čl. 97, m. č. 10.
504
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 178 a násl.
505
Viz rozsudek BVerfG ze dne 17. 12. 1953, sp. zn. 1 BvR 335/51, BVerfGE 3, 213 – Entlassung von
Nazionalsozialisten; usnesení BVerfG ze dne 9. 5. 1962, sp. zn. 2 BvL 13/60, BVerfGE 14, 56 – Gemeindegerichte;
usnesení BVerfG ze dne 9. 11. 1955, sp. zn. 1 BvL 13/52, 1 BvL 21/53, BVerfGE 4, 331 – Soforthilfegesetz.
506
Viz § 10 odst. 1 DRiG ve spojení s § 12 odst. 2 DRiG.
507
Viz Wittreck, F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 179.
497
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zastupitelství.508 Soudci na zkoušku také mohou být na základě volného uvážení odvoláni
k určitým pevně daným časovým jednotkám výkonu služby, a to sice k 6., 12., 18. či 24. měsíci,509
později už pouze, není-li pro funkci vhodný,510 což definuje komentářová literatura511 jako
objektivně seznatelnou a přezkoumatelnou skutečnost vyplývající z nedostatku odborných
znalostí, neschopnosti týmové spolupráce při senátním rozhodování a náležitého časového
managementu práce spojené s povoláním soudce, aj., popř. zamítne-li výbor pro volbu soudců jeho
ustanovení soudcem na čas nebo na dožití (samozřejmě jen v těch spolkových zemích, kde je
ustaven),512 či spáchal-li čin povahy disciplinárního deliktu soudce na dožití.513 Totožná úprava
platí pro soudce z nařízení.514
Jako zásahy do osobnostní sféry výslovně jmenuje čl. 97 odst. 2 GG zákaz uvolnění či
přeložení soudce bez jeho souhlasu s výjimkou změn organizace soudů,515 uvolnění soudce
v důsledku kárného řízení,516 v důsledku ústavní žaloby Spolkového sněmu517 (analogická úprava
je umožněna zemím v případě zemských soudců),518 popř. přeložení v zájmu ochrany nezávislosti
soudnictví,519 či postavení mimo službu pro nemožnost výkonu soudcovského povolání.520 Taktéž
je možné přeložení soudce na omezenou dobu nejvýše tří měsíců za jeden účetní rok k jinému
soudu za účelem zastoupení jiného soudce.521
Uvedené tituly pro odvolání, popř. převedení se liší dle výchozího důvodu pro aplikaci
daného organizačního opatření. Převedení z důvodu změny organizace soudnictví je jediným
opatřením, kdy může být soudce předchozího soudního rozhodnutí a svého souhlasu přesunut na
jiné služební místo, či jej dočasně zbaven (DRiG mlčí o otázce formy takového opatření, čili ta

508

Viz § 13 DRiG.
Viz § 22 odst. 1 DRiG.
510
Viz § 22 odst. 2 č. 1 DRiG.
511
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 22, m. č. 9 a násl.
512
Viz § 22 odst. 2 č. 2 DRiG.
513
Viz § 22 odst. 3 DRiG.
514
Viz § 23 DRiG.
515
Viz § 32 DRiG.
516
Viz §§ 30 odst. 1 č. 2; 62 a násl.; 78 DRiG.
517
Viz čl. 98 odst. 2 GG; § 30 odst. 1 č. 1 DRiG.
518
Viz čl. 98 odst. 5 GG.
519
Viz §§ 30 odst. 3; 31; 62 odst. 1 č. 2; 65; 78 č. 2 DRiG.
Takové přesazení je možné buď na jiné služební místo soudce, mimo službu, popř. dočasně mimo službu.
520
Viz § 34 DRiG.
521
Viz § 37 odst. 3 DRiG.
509
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může být v zásadě jakákoliv),522 nicméně je stále napadnutelné v rámci služebního soudnictví.523
Opatření je možné učinit pouze do tří měsíců po příslušné organizační změně,524 a zmíněná
organizační změna musí být podstatnější povahy – kupříkladu změny soudní příslušnosti či
pravomoci, soudních obvodů, tvorba, rušení či přemístění soudů, změny senátního rozhodování na
rozhodování samosoudcem, aj., nepostačí ale třeba pouhá změna v množství nápadu525 (byť
nápadem vyjádřitelná potřeba soudce na daném místě hraje roli v tom, že v případě nulové změny
či naopak zvýšení nápadu není možné tohoto institutu užít).526
Mezi opatření s předchozím obligatorním soudním řízením patří dále kárné řízení, které je
aplikovatelné pouze u deliktů spojených s výkonem funkce soudce,527 zatímco přeložení soudce
v důsledku ochrany nezávislosti soudnictví je aplikovatelné toliko v případě jednání či existence
okolností dávajících za vznik pochybnostem o nezávislosti soudce, které ovšem nejsou přímo
spojené se soudcovskou činností,528 příkladem je možné uvést soudce s častými kontakty v tzv.
„vykřičené čtvrti“.529 Ústavní žaloba Spolkového či některého zemského sněmu dle čl. 98 odst. 2
a 5 GG je institutem obdobným české ústavní žalobě prezidenta republiky dle čl. 65 odst. 2 Ústavy,
tj. jednání soudce v rozporu se zásadami spolkového či zemského ústavního pořádku,530 která může
být podána též v souvislosti se soudní činností, pakliže je určitý vysoce sporný rozsudek soudci
bezezbytku přičitatelný, a jako takový obsahuje znaky agresivních postojů proti demokratickému
zřízení,531 což je nutno brát v kontextu vzniku GG a dominantního počtu zemských ústav k době
zhruba pěti let po druhé světové válce. U postavení mimo službu v důsledku neschopnosti výkonu
funkce soudce je takovou neschopností myšlena existence určité objektivní překážky,532 kupříkladu
zdravotního charakteru.533

522

Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 32, m. č.. 12.
Viz § 62 odst. 1 č. 4 písm. a) a § 78 odst. 4 písm. a) DRiG
524
Viz § 32 odst. 3 DRiG.
Soudce musí být primárně převeden na místo s minimálně totožným platovým ohodnocením – viz § 32 odst.1 DRiG.
525
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 32, m. č. 3.
526
Tamtéž § 32, m. č. 4.
527
Tamtéž § 30, m. č. 14.
528
Tamtéž § 31, m. č. 5 a násl.
529
Viz rozsudek BGH ze dne 19. 5. 1995, sp. zn. RiZ (R) 1/95, BHG, NJW 1995, 2495.
530
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání čl. 98, m. č. 13.
531
Tamtéž m. č. 15.
532
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 34, m. č. 3, 3a.
533
Viz rozhodnutí Hessischer Verwaltungsgerichtshof, ze dne 21. 8. 1962, sp. zn. OS I 39/61.
523
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2.2.3.

Vnitřní nezávislost

Tschentscher výslovně uvádí též vnitřní nezávislost jako ochranu svobodného uvážení a
rozhodování každého soudce před všelijakými vnějšími vlivy,534 což je v zákoně podpořeno
kupříkladu procesními pravidly zabraňujícími nemístnému vlivu služebně starších či
předsedajících soudců.535 Jelikož je tento aspekt nezávislosti spjat s omezováním vlivu na tvorbu
samotného rozhodnutí (jde víceméně o „soft“ ovlivňování jeho podoby, můžeme jej považovat za
specifický náhled na věcnou nezávislost, zahrnout sem je možné též zákaz vyvíjení společenského
vlivu na podobu soudního rozhodnutí, s výjimkou povolené veřejné kritiky, která představuje
konflikt obou ústavních práv.536

2.2.4.

Nezávislost moci soudní ve vztahu k moci výkonné a zákonodárné

Soudní nezávislost je institutem směřujícím zásadně nejen vůči moci výkonné,537 ale též
zákonodárné,538 a soudní,539 přičemž všude má jiné specifické projevy. Takto se vliv moci
zákonodárné na soudnictví omezuje pouze na stanovení obecných pravidel (totiž zákonů) –
zákonodárce tímto prismatem nemůže přijímat akty s individuální platností,540 naopak má
ústavodárcem stanovenou pozitivní povinnost zajistit zákonnou úpravu garantující soudcovskou
nezávislost.541 Podobně je vyloučen zákonný zásah kazuisticky omezující soudní uvážení, případně
vykládající neurčité právní pojmy v konkrétním případě,542 případně nepřímý zásah do soudnictví
prostřednictvím nepřikázání dostatečného finančního obnosu soudu či soudům nutného pro výkon
jejich činnosti.543 Zástupci moci zákonodárné (popř. též ministr spravedlnosti) se také musí
534

Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 164 a násl.
Viz postup hlasování dle § 197 GVG.
536
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 97, m. č. 18 – 19.
537
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 97, m. č. 13; Tschentscher A.,
Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 152 a násl; Wittreck F., Die Verwaltung der dritten
Gewalt, 2006 Tübingen, s. 186 a násl.
538
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 97, m. č. 12; Tschentscher A.,
Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 150 a násl; Wittreck F., Die Verwaltung der dritten
Gewalt, 2006 Tübingen, s. 187 a násl.
539
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 97, m. č. 14; Tschentscher A.,
Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 156 a násl.; Wittreck F., Die Verwaltung der dritten
Gewalt, 2006 Tübingen, s. 183 a násl.
540
Viz Morgenthaler, In: Epping V., Hillgruber C., Beck’scher Online-Kommentar GG, 35. Ed. 15. 11. 2017, GG čl.
97 m. č. 8; Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 97, m. č. 12.
541
Viz Morgenthaler, In: Epping V., Hillgruber C., Beck’scher Online-Kommentar GG, 35. Ed. 15. 11. 2017, GG čl.
97 m. č. 8.
542
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 151 a násl.
543
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 1 m. č. 104.
535
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vystříhat kritiky soudních rozhodnutí, která by šla nad rámec věcnosti a vyjádření vlastního
právního názoru k dané problematice, čímž by došlo k vybočení z principu dělby moci.544
Soudní moc je již tradičně nezávislá zejména na moci výkonné. To se projevuje jednak
zákazem jak přímých, tak nepřímých (např. prostřednictvím vlivu na skutkový stav konkrétních
případů)545 ingerencí moci výkonné do samotného výkonu soudnictví. Určitou výjimku představuje
služební dozor, který je dle § 26 odst. 1 DRiG povolen, nezasahuje-li do soudcovské nezávislosti,
pokud zasahuje, může dle odst. 3 téhož ustanovení soudce požadovat přezkum služebním
soudem.546 K závěru o existenci zásahu do soudcovské nezávislosti dospívá německá praxe
v závislosti na tom, zda konkrétní opatření bezprostředně souvisí s výkonem soudcovské činnosti,
kam patří zejména samotné hledání práva prostřednictvím meritorních a procesních rozhodnutí,547
nebo patří do oblasti vnějšího pořádku, do které se počítají činnosti samotnému soudnictví
vzdálenější tak, že se na ně garance čl. 97 odst. 1 GG již nevztahuje548 (patří sem např. nepřiměřené
chování vůči účastníkům řízení, nedodržování zákonných lhůt, nedochvilnost, odmítání práce
s běžnými pomůckami jako jsou komentáře, sbírky soudních rozhodnutí, aj.)549
Dle § 26 odst. 2 DRiG se zásahy do samotného výkonu soudnictví považují též jako
pořádková opatření,550 ale pouze ty za účelem nápravy neřádného výkonu soudnictví, čímž jsou
myšleny průtahy či zjevně bezprávní pochybení.551 Náprava obsahově nezákonných rozhodnutí je
ponechána opravným prostředkům podaným z podnětu účastníků řízení.552
Toto poměrně plastické vymezení možnosti zásahu exekutivy bylo pro svou nemalou
neurčitost podrobeno odborné kritice.553 H. A. Arndt navazuje na již naznačené dělení porušení
soudcovských povinností na obecné porušení soudcovských povinností a chybný výklad zákona.554
544

Tamtéž, m. č. 103.
Viz Tschetscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 152.
546
Viz § 61 a násl. DRiG.
547
Viz Papier H. J., Die richterliche Unabhängigkeit und ihre Schranken, In: Neue Juristische Wochenschrift, 2001, s.
1091; rozsudek BGH ze dne 23. 10. 1963, sp. zn. RiZ 1/62.
548
Tamtéž.
549
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, Vor § 63, m. č. 17.
550
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 1 m. č. 56 a násl.
551
Viz Papier H. J., Richterliche Unabhängigkeit und Dienstaufsicht, In: Neue Juristische Wochenschrift, 1990, s. 11;
Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 26, m. č. 23; rozsudek BGH ze dne 24. 6. 1991,
sp. zn. RiZ (R) 3/91.
552
Viz Papier H. J., Richterliche Unabhängigkeit und Dienstaufsicht, In: Neue Juristische Wochenschrift, 1990, s. 11.
553
Viz Mayer A., Richterliche Unabhängigkeit und Dienstaufsicht, In: Deutsche Richterzeitung, 1978, s. 313.
Autor kritizuje zejména nedostatečné vymezení, kdy již disciplinární opatření překračuje hranice vnějšího pořádku, a
dostává se do přímé souvislosti se soudcovskou činností, kde dosavadní judikatuře vytýká argumentaci kruhem.
554
Viz Arndt H. A., Grenzen der Dienstaufsicht über Richter, In: Deutsche Richterzeitung, 1974, s. 252.
545
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Zatímco první je dle jeho názoru možno postihovat v zásadě kdykoliv, protože soudcovská
nezávislost nepředstavuje stavovskou imunitu,555 chybný výklad zákona z disciplinárního postihu
či přezkumu zcela vylučuje. Tím Arndt taktéž kritizuje odlišování pořádkové oblasti a výkonu
soudnictví z prismatu možnosti či nemožnosti disciplinárního přezkumu, neboť kupříkladu
aplikace již neúčinného zákona není dle něj možno podřadit pod pořádkové pochybení, ačkoli jde
o zjevně chybný výkon soudnictví.556 V zásadě tedy Arndt hájí postoj, kdy se soudcovská
nezávislost omezuje na zamezení přímých zásahů do tvorby rozhodnutí, či opatření mající kvalitu
návodu pro posouzení budoucí věci tím či oním způsobem.
Oproti tomu se K. Rudolph vyjadřuje ve prospěch odlišení výkonu soudnictví a vnějšího
pořádku, kdy dle něj jsou zásadně všechna soudcova rozhodnutí disciplinárně nepostižitelná,
opírají-li se o soudcovo upřímné přesvědčení o jejich správnosti (mezi což nepočítá potenciální
nedbalost).557 Navázání služební odpovědnosti na přesvědčení dále kritizuje H. Kessler pro
přespřílišnou velkorysost, neboť dle něj každý soudce zpravidla bude přesvědčen o správnosti
svého rozhodnutí, což ovšem nevylučuje služební postih, pokud takové rozhodnutí spočívá na
porušení soudcovských povinností.558
Odlišný pohled nabízí W. Funk, který považuje disciplinární zásah za povinnost státu
v zájmu zajištění spravedlivého procesu, ovšem pouze za předpokladu že pochybení daného soudce
nejsou ojedinělá a představují odepření procesně či věcně zákonných rozhodnutí většímu počtu
účastníků (i budoucím).559 Výše uvedené koncepty včetně dělení na oblast soudcovské činnosti a
pořádkovou oblast dále odmítá R. Schmidt-Räntsch, která nabízí jako rozhodující kritérium
bezvýjimečné kritérium nezávislosti soudcovské činnosti, a naprostou nedotknutelnost věcného
obsahu soudcovského rozhodování,560 což podporuje též komentářová literatura k DRiG.561

555

Tamtéž, s. 251.
Viz Arndt H. A., Zur Dienstaufsicht über Richter, In: Deutsche Richterzeitung, 1978, s. 78.
557
Viz Rudolph K., Zur Dientstaufsicht über Richter, In: Deutsche Richterzeitung, 1978, s. 147.
558
Viz Kessler H., Zur Dienstaufsicht über Richter, In: Deutsche Richterzeitung, 1978, s. 182.
559
Viz Funk W., Grenzen der Dienstaufsicht über Richter im Hinblick auf deren verfassungsrechtlich geschützte
Unabhängigkeit, In: Deutsche Richterzeitung, 1978, s. 363.
560
Viz Schmidt-Räntsch R., Dienstaufsicht über Richter, 1985 Bielefeld, Ernst und Werner Gieseking, ISBN:
3769402073, s. 61 a násl., s. 111 a násl.
561
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 26, m. č. 33.
556
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Třetí moc je v konečném důsledku nutno chránit též samu před sebou, neboť tlak kolegů
soudců může být též podstatným ohrožením soudcovské nezávislosti.562 Konkrétní projev této
nezávislosti spočívá jednak v neprecedenčním charakteru dřívější judikatury (ovšem pouze za
předpokladu, že soudce přesvědčivě uvede důvod odchýlení se od dřívější, zejména stálé
judikatury),563 dále též vyvíjení neformálního vlivu předsedajícího soudce na přísedící soudce
v senátech,564 případně páchají-li obdobné kolegiální orgány soudcovské samosprávy.565 Takové
ovlivnění nemusí být toliko neformální, je možná třeba prostřednictvím ostrakizace soudce
prostřednictvím rozvrhu práce např. z důvodu jeho menšinového pohledu na výklad zákona.566
Taktéž bývá kritizována praxe tzv. šedých senátů, kdy dochází v rámci neoficiálních těles
k rozhodování, resp. podávání návodu k rozhodnutí konkrétních případů, jako nástroj prosazení
vůle vlivnějších soudců (nezaměňovat s abstraktní debatou nad již uzavřenými případy a
anonymizovanými rozhodnutími). Soudcům, kteří pak dle takto utvořeného „konsensu“
nepostupují, hrozí neformální postihy od lehčích forem šikany po zmíněné přesazení na jiný soudní
úsek, popř. do jiného senátu.567

562

Viz Hucko E., Die Gedanken zum richterlichen Probezeit, In: Deutsche Richterzeitung, 1970, s. 228; Wittreck F.,
Die Verwaltung, s. 183.; Busse F., Mehr Selbständigkeit für die Dritte Gewalt?, In: Ständige Deputation des Deutschen
Juristentages, Verhandlungen des vierundsechzigsten Deutschen Juristentages, 2002 Berlín, s. Q 52; k možnostem
vybočení ze zákonně dané příslušnosti dále Bettermann K. A., Der Gesetzliche Richter in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, In: Archiv des Öffentlichen Rechts, 1969, s. 279.
563
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 1 ed. 129 a násl.; Arndt H. A.,
Grenzen der Dienstaufsicht über Richter, In: Deutsche Richterzeitung, 1974, s. 252; Tschentscher A., Demokratische
Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 156.
564
Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 1 m. č. 107.
565
Tamtéž m. č. 186.
566
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21e m. č. 82; Detterbeck S., In:
Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 97, m. č. 35 a násl.; usnesení BVerfG ze dne 25. 2. 1964, sp. zn.
2 BvR 411/61, BVerfGE 17, 252-262.
567
Viz Meyer W., In: Münch I., Kunig P., Grundgesetz Kommentar, 2. svazek, 6. vydání, 2012 Mnichov, C. H. Beck,
ISBN: 9783406581625, čl. 97 m. č. 18.
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2.3. Správa na spolkové úrovni
V následující pasáži se budu věnovat samotné zákonné a ústavní úpravě soudní správy
v SRN. V první řadě je nutné kvůli federální povaze SRN odlišit úpravu spolkovou, která spočívá
zejména v nastavení základní podoby a náležitostí soudní správy, a úpravu zemskou, jež upravuje
vše, co nepřísluší úpravě spolku, jakož i konkrétní podobu soudů spadajících do zemské
působnosti.568 Na spolkové úrovni proto je úprava zachycena jednak v GG, dále v návaznosti na
čl. 95 odst. 1 GG nepřímo dělící výkon obecného soudnictví na 5 soudních soustav – obecnou
GVG,569 správní VwGO,570 sociální SGG,571 pracovní ArbGG572 a finanční FGO.573
V současnosti nicméně probíhá intenzivní debata nad reformou justice prostřednictvím fúze
pracovní s obecnou jurisdikcí a správní se sociální a s finanční jurisdikcí.574 Soudcovský stav
v návaznosti na čl. 74 odst. 1 č. 27 GG upravuje jako specifickou úřednickou kastu spolkový zákon
DRiG575 (subsidiárně je též aplikovatelný BBG).576 Za samostatnou soudní soustavu je též možno
považovat ústavní soudnictví, vykonávané dle BVerfGG,577 které je ovšem podobně jako v ČR
konstituováno jako vyčleněné z okruhu obecných soudů, proto na něj v této kapitole nebude brán
větší ohled. Soudy s celostátní působností jsou též Spolkový patentový soud578 a vojenské služební
soudy,579 kterým ale pro jejich okrajovost nebude věnována větší pozornost. Následující kapitola
je pro přehlednost členěna do podkapitol, které pojednávají o patřičných orgánech vykonávajících
568

Viz čl. 92 GG; Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, úvod m. č. 11.
Viz Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist.
570
Viz Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die
zuletzt durch Artikel 11 Absatz 24 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.
571
Viz Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das
zuletzt durch Artikel 11 Absatz 23 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.
572
Viz Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3356) geändert worden ist.
573
Viz Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002
I S. 679), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 26 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden
ist.
574
Viz Brosius-Gersdorf F., Dritte Gewalt im Wandel – Veränderte Anforderungen an Legitimität und Effektivität?,
In: Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, č. 74, 2015 Berlín, De Gruyter, ISBN:
9783110419184, s. 206.
575
Viz Deutsches Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), das zuletzt
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert worden ist.
576
Viz Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8.
Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert worden ist.
577
Viz Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert worden ist.
578
Viz čl. 96 odst. 1 GG.
579
Viz čl. 96 odst. 4 GG.
569
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správu soudnictví dle jejich kategorizace buďto do moci výkonné (2. 3. 1.), zákonodárné (2. 3. 2.),
nebo soudní (2. 3. 3.).

2.3.1.

Správa prostřednictvím moci výkonné

Vrcholnými orgány správy spolkových soudů, mezi které dle čl. 95 odst. 1 GG patří BGH
(obecná jurisdikce), BVerwG (správní jurisdikce), BFH (finanční jurisdikce), BAG (pracovní
jurisdikce) a SGG (sociální jurisdikce), jsou orgány moci výkonné, konkrétně spolková
ministerstva, resp. tzv. trojice – Spolkové ministerstvo pro justici a ochranu spotřebitele, Spolkové
ministerstvo pro práci a sociální věci, a Spolkové ministerstvo zdravotnictví.580 Dohledovým
orgánem nad BGH, BVerwG a BFH je tak Spolkové ministerstvo pro justici a ochranu
spotřebitele.581 Spolkové ministerstvo pro práci a sociální věci je dozorovým orgánem BSG,582
obdobně je tomu též u BAG,583 pouze zde tak vykonává po dohodě,584 či po souhlasu585 Spolkového
ministerstva pro justici a ochranu spotřebitele. Zmíněná dohoda či souhlas se odlišují v tom, že
zatímco dohoda spočívá zásadně pouze v obligatorním projednání s uvedeným ministerstvem, kdy
konečné rozhodnutí náleží plně Spolkovému ministerstvu pro práci a sociální věci,586 v případě
neshody obou instancí u věcí vyžadujících souhlas rozhoduje s konečnou platností Spolková

580

Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 286 a násl.
Tato kompetence ministerstva pro justici nevyplývá z žádné zákonné normy. Původně byl zákonný podklad dán §
14 odst. 1 GVVO, tento předpis byl ovšem k 24. 4. 2008 zrušen čl. 21 Prvního zákona o očistě spolkového práva
v oblasti působnosti Spolkového ministerstva pro justici ze dne 19. 4. 2006 (Erstes Gesetz über die Bereinigung von
Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministerium der Justiz vom 19. 4. 2006), přičemž tato mezera nebyla
dosud zákonodárcem vyplněna, viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 12
m. č. 88; Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání § 26, m. č. 11.
581

Komentář Schmidt-Räntsch uvádí, že až do přijetí zákonné úpravy nahrazující GVVO striktně vzato nepodléhají BGH,
BFH a BVerwG žádnému dohledu, byť se v praxi na dohledových vztazích nic nezměnilo, neboť dle subsidiárního
užití BBG dle § 46 DRiG ve spojení s § 3 BBG a čl. 65 GG vyplývá, že není-li zákonem určený služebně nadřízený
správní orgán, plní jeho roli příslušné spolkové ministerstvo dle příslušeného jednacího řádu vlády, viz SchmidtRäntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 26, m. č. 16, s obdobnými závěry též Minkner M., Die
Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 243.
582
Viz § 38 odst. 3 SGG.
583
Viz § 40 odst. 2 ArbGG.
584
Ve věcech dle § 42 ArbGG (výběr spolkových soudců).
585
Ve věcech dle § 40 (oblast správy a služebního dozoru) a § 41 ArbGG (stanovení počtu senátů BAG).
586
Viz Lipke G. A., In: Düwell F. J., Lipke G. A., Arbeitsgerichtsgesetz – Kommentar zur gesamten
Arbeitsverfahrensrecht, 4. vydání, 2016 Kolín nad Rýnem, Luchterhand, ISBN: 9783472086413, § 117, m. č. 2.
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vláda.587 Již dlouhou dobu dochází k úvahám nad koncentrací působnosti u jednoho ministerstva,
nad čímž nicméně dosud nedošlo k nalezení politické shody.588
a.Předsedové soudů
Mimo ministerstev vykonávají dominantní část správy spolkových soudů předsedové soudu

(popř. místopředsedové soudů)589 jako dvojjediní reprezentanti moci výkonné i soudní.590
Předsedové všech spolkových soudů jsou ustanovováni na základě výběrových řízení vedených
příslušným ústředním správním orgánem (nepřevede-li ten tuto pravomoc na jiný orgán).591 Výběr
musí být na základě § 9 BBG nediskriminační a postaven výlučně na základě kritérií osobnostní a
profesní vhodnosti pro danou funkci. Neúspěšným kandidátům je umožněno nechat výběrové
řízení i kvalitu vybraných uchazečů soudně přezkoumat u správních soudů na základě konkurenční
žaloby.592 Původně vybraný kandidát má právní nárok na jmenování do dané funkce593 až po
ukončení případných řízení o konkurenčních žalobách. Jmenování je nakonec provedeno
spolkovým prezidentem594 na návrh příslušného ústředního správního orgánu.595
Předsedové soudu jsou, ostatně jako ostatní funkcionáři veřejné správy, jmenováni na dobu
neurčitou. Otázka potenciálního zavedení časově omezených mandátů funkcionářů ve veřejné
správě je vysoce spornou otázkou, která dosud nebyla definitivně vyřešena. Hlasům pro jejich
zavedení z hlediska posílení flexibility a tím i úrovně odbornosti ve veřejné správě,596 bývá

587

Viz § 141 ArbGG.
K tomu více Wittreck F., Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 102 a násl.; Schmidt-Räntsch J.,
Deutsches Rischtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 26, m. č. 7; Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland
und Italien, 2015 Tübingen, s. 243.
589
Viz §19a DRiG.
590
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 59 m. č. 7.
591
Viz § 8 odst. 2 BBG ve spojení s § 46 DRiG; Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání,
§ 46, m. č. 16.
592
Viz rozsudek BVerwG ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 2 C 16/09 (OVG Koblenz).
593
Viz Schwarz, In: Brinktrine, Schollendorf, Beck Online-Kommentar, Beamtenrecht Bund, 10. vydání, 1. 1. 2018,
§ 9 m. č. 5.
594
Viz čl. 60 odst. 1 GG ve spojení s § 12 odst. 1 BBG.
Jedná se předsedy a místopředsedy všech spolkových soudů s výjimkou místopředsedů vojenských služeních soudů,
které jmenuje ústřední správní orgán dle čl. 1 odst. 1 nařízení spolkového prezidenta ze dne 8. 2. 2010 (GVBl 258) ve
spojení s přílohou III. BBesG (Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009
(BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822) geändert worden
ist).
595
Viz čl. 1 odst. 2 nařízení spolkového prezidenta o jmenování a odvolávání spolkových úřednic, úředníků, soudkyň
a soudců ze dne 8. 2. 2010 (GVBl 258).
596
Např. Siedentopf H., Führungsfunktionen auf Zeit in der staatlichen Verwaltung, In: Die Öffentliche Verwaltung,
1985, s. 1042.
588

90

oponováno nebezpečím snížení standardu nestrannosti vedoucích úředníků, kteří by zejména ke
konci svého mandátu mohli být motivováni zalíbit se svému nadřízenému orgánu.597 V tom
důsledku je obecně jmenování vedoucím úředníkem jurisprudencí považováno za rozporné s čl. 33
odst. 4 a 5 GG, neboť by z důvodu pravidelných změn politické reprezentace vedlo k posílení
nepotismu při obsazování funkcí vedoucích úředníků – až případně k určitému systémovému
„kořistění“.598
Na zemské úrovni se danému jmenování úředníků na časově omezená funkční období
problému věnoval vícekrát též BayVerfGH, který nejdříve zrušil599 zákonnou možnost dvojího
jmenování na pětileté funkční období v čele správního úřadu dle tehdejšího čl. 32a BayBG600 pro
rozpor s čl. 95 odst. 1 BV.601 Bavorský zákonodárce posléze přijal nový BayBG,602 kde sice
ponechal prvotní jmenování vedoucích úředníků na pětileté funkční období, nicméně zakotvil
jejich právní nárok na následné jmenování na časově neomezené funkční období, osvědčí-li se
během první pětileté doby,603 což bylo shledáno BayVerfGH jako ústavně konformní.604 Podobnou
úpravu zemského úřednického zákona Severního Porýní – Vestfálska zrušil také BVerfG,605
případně i část brémského školského zákona umožňující časově omezené jmenování ředitelů
škol.606
Jako určitou výjimku plynoucí z ústavní nezávislosti předsedů soudů není možné jejich
jmenování do funkce na zkoušku dle § 24 BBG (což jinak je u úředníků možné), jelikož by takové
597

Viz Thieme W., Führungsämter auf Zeit in der öffentlichen Verwaltung, In: Die Öffentliche Verwaltung, 1987, s.
940 a násl., podobně Ziemske B, Öffentlicher Dienst zwischen Bewahrung und Umbruch, In: Die Öffentliche
Verwaltung, 1997, s. 610 a násl.; Bochmann G., Die verfassungsrechlichen Grundlagen der Reföderalisierung des
öffentlichen Dienstrechts, In: Zeitschrift für Beamtenrecht, 2007, s. 12.
598
Viz Grigoleit K. J., In: Battis U., Bundesbeamtengesetz – Kommentar, 5. vydání, 2017 Mnichov, C. H. Beck, ISBN:
9783406693649, § 24, m. č. 11 a násl.
599
Viz rozhodnutí BayVerfGH ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. Vf. 15-VII-01, In: Zeitschrift für Beamtenrecht, 2005, s.
32 a násl.
600
Bayerisches Beamtengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1998 (GVBl. S. 702, BayRS
2030-1-1-F), zuletz geändert durch Gesetz vom 24. März 2004 (GVBl. S. 99).
601
Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991,
992, BayRS 100-1-I), die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 2013 (GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert
worden ist.
602
Viz Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch
§ 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 362) geändert worden ist.
603
Viz § 45 odst. 1 BayBG.
604
Viz rozhodnutí BayVerfGH ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. Vf. 2-VII-14, In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2015,
s. 434.
605
Viz usnesení BVerfG ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 2 BvL 11/07, In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2008, s.
873.
606
Viz usnesení BVerfG ze dne 3. 7. 1985, sp. zn. 2 BvL 16/82, BVerfGE 70, 251 – Schulleiter.
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jmenování mohlo představovat zásah do soudcovské nezávislosti, rozhodovala-li by o případném
odvolání z funkce předsedy soudu moc výkonná. Možnost odvolání z funkce je nicméně jak u
vedoucích úředníků (po uplynutí jejich zkušební doby), tak předsedů soudu umožněna pouze v
disciplinárním řízení – v případě úředníků u klasického správního soudu dle § 45 a násl. BDG,
v případě soudních funkcionářů spolkových soudů před spolkovým služebním soudem dle § 61 a
násl. DRiG, což je speciální kárný senát organizačně navázaný na BGH. Tresty pro soudní
funkcionáře jsou totožné s tresty pro soudce, tj. důtka, pokuta, nebo odvolání z funkce.607 Dlužno
dodat, že obdobně jako v ČR není známo moc případů, kdy by byl z podnětu služebně nadřízeného
orgánu608 před služební soud postaven soudní funkcionář, nicméně v historii byl funkce zbaven
kupříkladu někdejší předseda správního soudu v Kasselu pro držení dětské pornografie.609
Ve své správní činnosti je předseda soudu podřízen nařízením nadřízeného správního
orgánu.610 Předsedové spolkových soudů mají svou správní činnost omezenou, jelikož nejsou
nadřízeným správním orgánem k zemským soudům,611 kterými jsou zemská ministerstva dle
legislativy příslušné země. Působnost předsedů soudů vychází jednak z obecné úpravy veřejné
správy612 (v případě BGH výlučně odtamtud),613 částečně ve spojení se speciálními procesními
řády.614 Mezi konkrétní působnost předsedů spolkových soudů patří zejména hodnocení soudců,615
disciplinární616 a dohledové pravomoci,617 finanční a rozpočtová správa daného soudu jako
organizační jednotky618 a jiné správní činnosti.619

607

Viz § 64 odst. 2 DRiG.
V případě spolkových soudů příslušné spolkové ministerstvo.
609
Viz FAZ.NET, Gerichtspräsident wegen Kinderpornos des Amtes enthoben, In: faz.net, 8. 8. 2008, [online], [cit. 3.
3. 2018] dostupné z: <http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/kriminalitaet-gerichtspraesident-wegenkinderpornos-des-amtes-enthoben-1680712.html>.
610
Viz Piorreck K. F., Politische Einflußnahme auf die Justiz im demokratischen Rechtsstaat, In: Deutsche
Richterzeitung, 1993, s. 109.
611
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 12 m. č. 89 a násl.; Minkner M.,
Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen s. 244.
612
Viz § 46 DRiG ve spojení s § 3 BBG a s čl. 65 GG.
613
Dřívější výslovná úprava dle § 14 GVVO nyní chybí.
614
Z toho část vyplývá přímo ze zákona – viz u BVerwG z § 38 odst. 1 VwGO, u BFH z § 31 FGO.
Další část vyplývá částečně z předvídané delegace od příslušného ministra –viz u BSG z 38 odst. 3 SGG a BAG z §
40 odst. 2 ArbGG.
615
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 313.
616
Tamtéž s. 315 a násl.
617
Tamtéž s. 314 a násl.
618
Tamtéž s. 319.
619
Tamtéž s. 290.
608
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Působení předsedů soudů nicméně ani v SRN není přijímáno bez výhrad. Existují hlasy,620
že předsedové soudů jsou přespříliš navázaní na příslušnou politickou reprezentaci v čele
s ministrem, což se odráží v odtržení předsedů soudů od jejich soudcovského povolání, kdy se
stávají spíše úředníky, což vede k paradoxu, kdy předsedové s řadově nižšími zkušenostmi se
souzením fungují jako dozorový orgán vůči svým soudcovským kolegům.621 To se projevuje
v praxi tím, že jak předsedové soudů, tak příslušní ministři si velmi hlídají potenciální omezení
vlastních pravomocí, a to i tam, kde by případná změna byla pozitivní pro soudcovskou
nezávislost.622 Z toho důvodu je navrhováno zavedení přímé volby předsedů soudů soudci daného
soudu, minimálně na zemské úrovni.623 Takové řešení by ovšem bylo problematické z hlediska
personální demokratické legitimace.

2.3.2.

Správa prostřednictvím moci zákonodárné

Abstrahuje od legislativní činnosti zejména stanovením procesního a hmotného práva, jako
dominantního nástroje kontroly činnosti justice mocí zákonodárnou, popř. tvorby státního
rozpočtu,624 se příslušné orgány moci zákonodárné podílí též na činnosti čistě správního charakteru.
Spolkový sněm se takto kupříkladu dle čl. 98 odst. 2 GG může usnést na podání ústavní žaloby k
BVerfG na přeložení, postavení mimo službu, či odvolání soudce, který se provinil proti zásadám
GG či ústavnímu zřízení spolkové země. Takovým jednáním jsou dle převažujícího názoru
jurisprudence myšleny činy vykazující aktivní agresivní postoje vůči demokratickému zřízení v
zájmu jeho narušení.625 Mimo tento přímý výkon správy je ovšem podstatnější nepřímý výkon
správy soudnictví, která se projevuje vlivem na ustanovování spolkových soudců prostřednictvím
Spolkovým sněmem volených členů výboru pro volbu soudců.626

620

Kupříkladu Staats J. F., Defizitäres Recht der deutschen Richterbeförderung, In: Deutsches Richterzeitung, 2002,
s. 339; Piorreck K. F., Politische Einflußnahme auf die Justiz im demokratischen Rechtsstaat, In: Deutsche
Richterzeitung, 1993, s. 110
621
Viz Piorreck K. F., Personalsteuerung bei Richtern, In: Deutsches Richterzeitung, 1989, s. 273.
622
Viz Piorreck K. F., Politische Einflußnahme auf die Justiz im demokratischen Rechtsstaat, In: Deutsche
Richterzeitung, 1993, s. 111.
623
Tamtéž s. 115.
624
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 302.
625
Viz Hillgruber, In: Maunz T., Dürig G., Grundgesetz - Kommentar, 81. vydání, 2017 Mnichov, C. H. Beck, ISBN:
9783406458620, čl. 98 m. č. 36.
626
Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 302 a násl.
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a.Výbor pro volbu soudců
Již někdejší pruský ministr spravedlnosti A. Leonhard pronesl výrok, že soudcovská
nezávislost je akceptovatelná, dokud mu náleží veškeré rozhodování o jejich ustanovování.627 Proto
patří kompetence ustanovování soudců mezi nejdůležitější správní pravomoci vůbec. Na spolkové
úrovni je otázka ustanovování soudců svěřena dle čl. 95 odst. 2 GG příslušnému spolkovému
ministrovi ve spolupráci s tzv. výborem pro volbu soudců, který je z poloviny složen z příslušných
zemských ministrů628 a z druhé poloviny členy navolenými Spolkovým sněmem,629 tj. 16
zemských ministrů a 16 poslanců Spolkového sněmu,630 což z něj činí orgán sui generis smíšeně
vycházející z moci zákonodárné a výkonné. Toto obsazení ovšem relativně citelně posiluje
postavení zemských ministrů menších zemí oproti těm větším, což je z hlediska organizačněformálního modelu demokratické legitimace v konečném důsledku demokraticky nelegitimní, na
základě ústavně zakotveného principu federalismu je ovšem takové obsazení ústavně konformní
výjimkou z demokratického principu.631
Samotný proces jak volby členů výboru, 632 tak volby soudců je zákonně upraven v RiWG.
Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň polovičního počtu členů633 a usnáší se
nadpoloviční většinou hlasů odevzdaných v tajné volbě,634 jednání je neveřejné635 (konkrétnější
formalizovaná pravidla pro hodnocení kandidátů ovšem mimo ústavního práva rovného přístupu
k veřejným funkcím dle čl. 33 odst. 2 GG neexistují). Návrhy na ustanovení konkrétních soudců
do spolkových soudů přichází od příslušných spolkových ministrů,636 přičemž těm přichází
neformální doporučení na jmenování od zemských předsedů soudů, případně od příslušných
zemských ministrů,637 či od ostatních členů výboru pro volbu soudců.638 Příslušný spolkový ministr
627

Viz Piorreck K. F., Politische Einflußnahme auf die Justiz im demokratischen Rechtsstaat, in: Deutsche
Richterzeitung, 1993, s. 110.
628
Viz § 3 odst. 1 Richterwahlgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 301-2, veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 133 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert
worden ist.
629
Viz § 4 odst. 1 RiWG.
630
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 326.
631
Tamtéž s. 335.
632
Viz § 5 RiWG.
633
Viz § 12 odst. 2 RiWG.
634
Viz § 12 odst. 1 RiWG.
635
Viz § 9 odst. 2 RiWG.
636
Viz § 10 odst. 1 RiWG.
637
Viz Rath C., „Nicht alle haben die gleiche Chance“, [rozhovor s bývalým státním sekretářem na šlesvickoholštýnském ministerstvu spravedlnosti Michaelem Dölpem], In: Deutsche Richterzeitung, 2016, s. 258.
638
Viz § 10 odst. 1 RiWG.
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má vždy v otázce výběru daného kandidáta právo veta.639 Proces před výborem je organizačně
spjatý s přeřazováním či jmenováním nových spolkových soudců, tj. bude-li se soudce jiného
soudu ucházet např. o funkci předsedy či místopředsedy některého z jiných spolkových soudů,
bude nutné provést celý proces před výborem, naopak bude-li již daný kandidát soudce příslušného
soudu, žádný proces se neuskuteční.640 Zda se procedura musí opakovat, má-li dojít k přeřazení
soudce z jednoho spolkového soudu na druhý, je sporné, byť komentářová literatura se lehce kloní
k závěru, že nikoli.641 V praxi ale k opakovanému řízení před výborem dochází (jakkoli jde o spíše
výjimečnou záležitost).642 Volba se taktéž týká pouze jmenování soudců nejvyšších spolkových
soudů, tj. ne např. jmenování soudců vojenských služebních soudů či spolkového patentového
soudu.643 Mimoto výbor musí též rozhodnout o přechodu formy služebního vztahu soudce na
zkoušku na formu služebního vztahu na dožití či na čas,644 obdobně také v případě formy
služebního vztahu z nařízení.645
Ke kandidátům se nezávazně vyjadřují i příslušné předsednické rady, ke kterým bude více
řečeno dále.646 V praxi se také vyjadřují předsedové zemských soudů, u kterých uchazeči zpravidla
působí.647 V konečné fázi daného kandidáta jmenuje spolkový prezident dle čl. 60 odst. 1 GG, který
návrh přezkoumává pouze z hlediska jeho zákonnosti a neshledá-li žádné porušení zákona, je
jmenování jeho povinností (spolkový prezident taktéž neposuzuje případnou vhodnost či morální
kvality daného kandidáta – ty přezkoumávají pouze příslušný ministr a výbor pro volbu soudců).648
Samotný výběr je minimálně teoreticky řízen ústavním právem na rovný přístup k veřejným
úřadům dle čl. 33 odst. 2 GG.649 Není-li tomu tak, pak je prvotním přezkumným orgánem spolkový
prezident, který uchazeče navrženého v rozporu s tímto ústavním právem pochopitelně jmenovat

639

Viz § 13 RiWG.
Viz Staats J. F., Richterwahlgesetz – Kommentar, 2003 Baden-Baden, Nomos, § 1, m. č. 3.
641
Tamtéž m. č. 4.
642
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, RiWG, § 1, m. č. 2.
643
Tamtéž m. č. 4.; Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 322.
644
Viz § 22 odst. 2 č. 2 DRiG.
645
Viz § 23 DRiG.
646
Viz §§ 55, 57 odst. 1 DRiG.
647
Viz Schulze-Fielitz H., In: Dreier H., Grundgesetz – Kommentar, 3. svazek, 2. vydání, čl. 95 m. č. 27.
648
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 95, m. č. 16.
649
Tamtéž čl. 33, m. č. 14 a násl.
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nemusí,650 dále mají neúspěšní uchazeči možnost usilovat o napravení stavu konkurenční žalobou
v rámci správního soudnictví.651
Tschentscher652 ovšem zmiňuje, že velkou váhu v rámci volby spolkových soudců hrají
neformalizovaná pravidla jak v osobě navrhovatele, tak uchazeče. Takto jsou navrhovaní uchazeči
tříděni dle politické příslušnosti svých navrhovatelů, své zemské příslušnosti i svého pohlaví, což
hraje následnou (spíše nezměřitelnou) roli v rámci samotného politického rozhodování o volbě
daných uchazečů.

2.3.3.

Správa prostřednictvím moci soudní

Na správě soudů se do určité omezené míry podílí též reprezentanti moci soudní, ačkoli
míra zapojení nijak neimplikuje existenci rozvinuté soudcovské samosprávy, která je přinejlepším
omezeným spolupůsobením, což ostatně vyplývá z požadavků na demokratickou legitimitu653 a je
podmíněno podstatným zapojením demokraticky legitimovaného orgánu, kterým orgány
soudcovské samosprávy z převažujícího pohledu doktríny nejsou. Proto je toto spolupůsobení
bráno spíše jako projev moderního typu participativního modelu správy, a jako takové je zaměřeno
na zajištění vyšší efektivity výkonu správy a důvěryhodnosti z ní vyplývajících rozhodnutí.654
Soudcovské samosprávné orgány ve své podobě nepředstavují čiré zastoupení soudcovských
zájmů jako stavu (jako např. Soudcovská unie v ČR), naopak působí jako orgány personálního
zastoupení (převážně) reprezentantů moci soudní činné v rámci veřejné správy.655
a.Předsednictvo
Ústředním orgánem soudcovské samosprávy (ačkoli zde nejde o zájmové zastoupení, jako
u předsednických a soudcovských rad)656 je předsednictvo, které se obligatorně zřizuje u každého
650

Tamtéž čl. 95 m. č. 16.
Tamtéž.
Takto třeba došlo již v roce 1987 k podání žaloby na kanididátku na Zemský pracovní soud v Kolíně nad Rýnem
(shodou okolností straničce), která na základě podání této žaloby (a přání své strany) svou kandidaturu stáhla. Viz
Ruthers B., Demokratischer Rechtsstaat oder oligarchischer Richterstaat?, In: Juristenzeitung, 2002, s. 370.
652
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 327 a násl.
653
Viz BVerfGE 93, 37 – Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein.
654
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 1, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 243.
655
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 49 m. č. 7 a násl.
656
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 1, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 243; pochybovačně k reálnosti způsobu nabytí vyšší efektivity prostřednictvím zákonných
opatření Steiner H., Erwiderung zu der Abhandlung: Die Funktionen des Bundespersonalvertretungsgesetz, In: Der
Öffentliche Dienst, 1986, s. 131.
651
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soudu (tj. jak u spolkových tak zemských soudů) obecné jurisdikce657 i speciálních jurisdikcí.658
Složeno je vždy z předsedy soudu (popř. dohlížejícího soudce) jako virilního předsedy a čtyř až
deseti volených zástupců (volených soudci daného soudu na 4 roky v přímých a tajných volbách,659
každé dva roky se volí znovu polovina členů,660 což je pro udržení dostatečné míry demokratické
legitimity i žádané kontinuity).661 Počet je odstupňovaný dle množství soudců přiřazených
k danému soudu,662 resp. v případě počtu přiřazených soudců nižším než 8 jsou jeho členy
automaticky všichni soudci daného soudu z titulu své funkce.663 Předseda soudu nemůže být volen
členem předsednictva, což ovšem neplatí pro místopředsedu, byť se tak zpravidla za účelem dělby
moci neděje.664
Předsednictvo je sice orgánem samosprávy, ale není orgánem reprezentujícím zájmy
soudců obecně,665 naopak v jeho působnosti leží konkrétně vymezené oblasti, zejména každoroční
vydávání rozvrhu práce pro daný soud,666 který je projevem garance a provedení práva na
zákonného soudce dle čl. 101 odst. 1 GG.667 (rozvrh práce je přijímán nadpoloviční většinou
hlasů668 přítomných669 členů předsednictva, bez možnosti zdržet se hlasu).670 V zájmu zamezení
případného konfliktu mezi předsedou soudu a předsednictvem, a z důvodu, že ostatní členové
předsednictva zpravidla nebývají dostatečně zpraveni o časové vytíženosti výkonu předsedy soudu,

657

Viz § 21a odst. 1 GVG.
Na ty se též vtahuje úprava stanovená GVG, není-li stanoveno jinak, viz § 6 SGG, § 6a ArbGG, § 4 FGO, a § 4
VwGO.
659
Viz § 21b odst. 3 GVG.
660
Viz § 21b odst. 4 GVG.
661
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 245; podrobněji Kissel O.
R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21b m. č. 1 a násl.
662
Viz § 21a odst. 2 č. 1 – 4 GVG.
663
Viz § 21a odst. 2 č. 5 GVG.
664
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21b m. č. 11.
665
Tamtéž § 21e m. č. 3.
666
Viz § 21e GVG.
Vedlejší kompetencí je např. povinné vyjádření se předsednictva k částečnému či plnému uvolnění soudce daného
soudu pro úkoly justiční správy.
Speciální úprava platí pro soustavu pracovních soudů viz § 6a ArbGG, kde je-li počet soudců přiřazených k danému
pracovnímu soudu menší než 3, plní funkce předsednictva předseda senátu či předsedové senátu ve vzájemné shodě
(neshodnou-li se, pak předseda zemského pracovního soudu, není-li takový, pak předseda daného pracovního soudu),
u zemského pracovního soudu pak při stejném počtu soudců vykonává předseda soudu ve shodě s dalšími případnými
předsedy senátu.
667
Literatura uvádí, že předsednictvo je „Ochráncem a vykonavatelem Ústavy“, viz Kissel O. R., Mayer H.,
Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21e m. č. 4.
668
Viz § 21e odst. 7 GVG.
669
Viz § 21i odst. 1 GVG.
670
Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21e m. č. 72.
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si předseda soudu stanoví svou vlastní soudní činnost samostatně671 (což se uplatní na správní a
finanční jurisdikci v plném rozsahu,672 přiměřeně též v pracovní a sociální jurisdikci673), tato
úprava se nicméně neuplatní na ředitele soudů, kteří jsou výslovně zmíněni pouze v § 6a č. 3
ArbGG, kterýžto rozdíl je jako nedůvodný odbornou veřejností kritizován,674 pročež je tato mezera
překonávána analogií.675 Každopádně stanovuje-li si taková osoba vlastní rozvrh práce, pak platí,
že si alespoň nějaký nápad stanovit musí,676 přičemž taková činnost nemůže spočívat v pouhém
zástupu soudců v jiných senátech, předseda soudu musí předsedat vlastnímu senátu, či být
samosoudcem.677
Ačkoli samotná povaha činnosti předsednictev je správní, výkon jejich působnosti je
považován za součást výkonu funkce soudce (resp. jeho doprovodnou činnost), v kterémžto
důsledku je aktivní výkon funkce člena předsednictva povinný678 a není možné zvolení členem
předsednictva odmítnout.679 Na druhou stranu je s funkcí též nerozlučně spojen princip soudcovské
nezávislosti.680
Literatura zmiňuje možnost ohrožení soudcovské nezávislosti skrze předsednictvo681 (např.
arbitrární šikanózní změnou rozvrhu práce spočívající v přesunu trestního soudce na civilní úsek),
u čehož literatura dospívá k závěru, že rozvrh práce nesmí plnit roli skrytého disciplinárního
opatření.682 Judikatura též zakazuje bezdůvodné vyřazení soudce z rozhodování.683 Pro zamezení
této možnosti je z ustanovení § 21e odst. 2 GVG povinnost umožnit i soudcům nečlenům
předsednictva vyjádřit se k návrhu rozvrhu práce, jakož též není možné již přijatý rozvrh práce
v průběhu roku měnit, až na výjimečné případy přetížení (či naopak nedostatečného vytížení), popř.
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Viz § 21e odst. 1 GVG.
Viz § 4 VwGO, § 4 FGO.
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Viz § 6a č. 3 ArbGG, § 6 SGG.
674
Viz Kroll J., Präsidenten und Direktoren gleichstellen, In: Deutsche Richterzeitung, 2010, s. 319.
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Viz Keller W., In: Meyer-Ladewig J., Keller W., Leitherer S., Schmidt B., Sozialgerichtsgesetz – Kommentar, 12.
vydání, 2017 Mnichov, C. H. Beck, ISBN: 9783406706349, § 6, m. č. 11.
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Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 59 m. č. 7.
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Tamtéž § 21e m. č. 126.
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Tamtéž § 21e m. č. 18.
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Tamtéž § 21a m. č. 7-8.
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Tamtéž § 21e m. č. 7.
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Viz Wittreck, Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 357.
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Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21e m. č. 82.
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Viz rozsudek BVerfG ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 2 BvR 610/12, 2 BvR 625/12, BVerfGE 17, 252.
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výpadku soudce (v tomto případě mají osoby změnou senátů dotčené právo se k takové změně
vyjádřit).684
Paradoxně pro případy takového šikanózního rozvrhu práce není umožněno podání návrhu
ke služebnímu soudu dle § 26 odst. 3 DRiG, což judikatura dosud výkladově nerozšířila,685 neboť
svou povahou je rozvrh práce samosprávným opatřením, ne opatřením služebního dozoru,686 ani
aktem justiční správy ve smyslu § 23 EGGVG.687 Obecně je povaha rozvrhu práce sporná, původní
úvahy, že se jedná o správní akt,688 byly opuštěny, neboť rozvrh práce neupravuje žádný jednotlivý
případ, což nenaplňuje pojmový znak správního aktu.689 Ačkoli je jeho tvorba chráněná
soudcovskou nezávislostí, nejde stricto sensu o výkon judikatury, neboť předsednictvo nijak
přijetím rozvrhu práce nevykládá právo (natož v konkrétním případu).690 V současnosti je rozvrh
práce považován za samosprávný akt sui generis se dvojím účinkem – normativním vymezením
určitých typů případů příslušným orgánům soudu navenek, a interně organizačním rozvržením
práce vůči dotčeným soudcům.691 Z takového charakteru rozvrhu práce nicméně vyplývá dle
převažujícího mínění jurisprudence možnost soudce poškozeného případným nezákonným
rozvrhem práce domáhat se nápravy v rámci správního soudnictví.692
Přesto bývá v praxi působení předsednictev označované za nedostatečně nezávislé, a
v praxi hrozí (zejména u soudů, kde je zákonem předvídána existence velkého senátu) účelové
změny složení senátů či přeložení na jiné úseky soudu jako prvotní opatření k ovlivnění judikatury,
pokud se daní soudci odmítají podřídit určitému dominujícímu názoru.693 Také K. F. Piorreck
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Viz § 21e odst. 3 GVG.
Viz rozsudek BGH ze dne 04. 12. 1989, sp. zn. RiZ (R) 5/89, kriticky k tomu (ve spojení s polemikou o usnesení
Hessischer Dienstgerichthof für Richter ze dne 14. prosince 1987, sp. zn. 2/87) Sangmeister B., Ausnahmsweise
Zuständigkeit der Richterdienstgerichte bei Anfechtung eines gerichtlichen Geschäftsverteilungsbeschlusses wegen
Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit, In: Der Öffentliche Dienst, 1988, s. 221; dále analogickou aplikaci
§ 26 odst. 3 DRiG podporuje Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 1 m. č.
181, 186.
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Viz rozsudek BVerwG ze dne 28. 11. 1975, sp. zn. BVerwG VII C 47.73, BVerwGE 50, 11.
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Viz Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21e, m. č. 104.
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Tamtéž m. č. 104, 105; Zimmermann, In: Rauscher T., Krüger W., Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung
mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 3. svazek, 5. vydání, GVG § 21e m. č. 7 – 9.
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Viz usnesení BVerfG ze dne 3. 12. 1990, sp. zn. 2 BvR 785/90 a 1536/90, In: Deutsche Richterzeitung, 1991, s.
100; Kissel O. R., Mayer H., Gerichtsverfassungsgesetz – Kommentar, 7. vydání, § 21e m. č. 122.
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zmiňuje, že postavení předsednictva je v konečném důsledku poměrně slabé, např. je zcela závislé
na počtu mu soudcovskou správou rozplánovaných služebních míst (k případným změnám se
pouze nezávazně vyjadřuje).694 Obdobně negativně je hodnocena účast předsedů soudů
v předsednictvech, neboť předseda soudu ve své dvojjediné roli přespříliš nenaplňuje představu o
dostatečně nezávislém prototypu člena takového orgánu. Je i tvrzeno, že předsedové soudů v nich
působí spíše jako „prodloužená ruka soudní správy“, a proto ani nemůže předseda soudu naplnit
pro funkci v předsednictvu ústřední princip nezávislosti.695
b.Předsednické a soudcovské rady
Následující dva orgány jsou čistě soudcovskými orgány reprezentace soudců, a to sice
předsednické a soudcovské rady. Předsednické rady se jako orgány spolupodílí na věcech
jmenování (popř. překládání) soudců,696 kde poskytují ve věcech soudcovské kariéry svůj expertní
posudek,697 zatímco soudcovské rady se podílí na obecných a sociálních záležitostech,698 jejich role
je tedy spíše v rovině hájení soudcovských zájmů jako zaměstnanců.699 Toto rozdělení kompetencí
je i v německé praxi vnímáno jako ojedinělé,700 neboť jedna soudcovská rada spojující oba typy
kompetencí minimálně vypadá přirozeněji. V minulosti byly též úvahy nad spojením obou rad do
jednotné soudcovské rady,701 což se na spolkové úrovni dosud nestalo. Důvody za tím je možné
jen hádat, zmiňována bývá na jedné straně vyšší efektivita úžeji specializovaných orgánů,702
cynicky je možno říci, že rozdělení obou rad je pouze projevem prastaré zásady divide et impera,
neboť takto vznikají dvě odděleně méně významná grémia.703 Další možností náhledu je, že každá
rada vyžaduje z důvodu odlišné povahy své činnosti poněkud kvalitativně jiné typy členů – pro
práci spíše analytické povahy v předsednické radě se potom více hodí klidné stabilní uvážlivé typy
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Richterzeitung, 1993, s. 110.
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Viz § 49 č. 2 DRiG.
697
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Sborník, 2012 Berlín, Springer, ISBN: 9783642282980, s. 459
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Viz Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Germany, In: Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Transition,
2012 Berlín, s. 459.
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Viz Priepke W., Zusammenlegung von Hauptrichterrat und Präsidialrat?, In: Deutsche Richterzeitung, 1986, s. 320.
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členů, naopak pro více „společenskou“ činnost v soudcovské radě spíše angažovaní dynamičtí
flexibilní extroverti.704
a.

Předsednické rady

Na spolkové úrovni jsou předsednické rady tvořeny v zásadě u všech spolkových soudů,705
a to z předsedy daného soudu jako člena předsedajícího, jeho zástupce (místopředsedy), jedním (v
případě BHG dvěma) předsednictvem ze svého středu zvoleným členem a dvěma (v případě BGH
třemi) soudci daného soudu přímo volenými členy, členové jsou voleni na 4 roky.706 Ze způsobu
složení je patrné, že označit předsednickou radu za čirý orgán soudcovské reprezentace lze jen
stěží, neboť polovina jeho členů je buď členy na základě virility, nebo volena omezeným
grémiem,707 což se projevuje na určité syntéze zájmů soudní správy se zájmy reprezentace
soudcovstva.708 Zvláště u členů volených předsednictvem nevidím jiný důvod než snahu zamezit
přespřílišnému nekontrolovatelnému vlivu soudců. Dle oficiálního odůvodnění jde o „spojení
politicky-reprezentativního zastoupení s tradiční samosprávou“,709 popř. bývá účast předsedů
soudů a jejich zástupců označena za „tradiční koncept“,710 či posílení akceschopnosti, objektivity
a nezávislosti daného tělesa (což může mít určité meritum v případě předsednických rad na úrovni
zemí),711 nicméně na druhé straně bývá považována za určitý cizorodý prvek, který otevírá možnost
dalšího střetu zájmů.712
Spolupůsobení předsednické rady je minimálně v teorii zaměřeno na poskytnutí odborného
vhledu zástupců justice a posílení transparentnosti procesu ustanovování nových soudců.713 Toto
spolupůsobení spočívá v obligatorně vyhotoveném (či při marném uplynutí měsíční714 lhůty pro
jeho vyhotovení)715 ale nezávazném písemném vyjádření předsednické rady příslušného
spolkového soudu k danému kandidátovi či kandidátům na jmenování (resp. volbu) soudcem,
704

Tamtéž.
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případně k přeložení soudce od jiného soudu,716 které přezkoumávají z hledisek zejména jejich
osobnostních a odborných předpokladů pro výkon funkce soudce na daném soudu.717 K vyžádání
si takového vyjádření je povinen příslušný ministr,718 přičemž jakýkoliv člen výboru pro volbu
soudců může po ministrovi požadovat vyžádání tohoto vyjádření.719 Jmenováním ve smyslu
uvedeného ustanovení se má na mysli jakýkoliv akt zakládající služební poměr soudce, nezávisle
na formě soudcovského vztahu,720 poté změna formy soudce bez současné změny soudu (např.
z formy soudce na zkoušku na soudce na dožití),721 popřípadě vznikne-li soudci daným aktem vyšší
peněžní příjem (k čemuž dojde zejména jmenováním předsedou senátu či předsedou soudu), opět
bez změny soudu.722 Pod volbou soudcem je myšleno ustanovení soudcem skrze výbor pro volbu
soudců dle procesu upraveného RiWG723 (zejména půjde o zemské soudce či zástupce jiných
právních povolání ucházející se o funkci spolkového soudce). Předsednická rada se též vyjadřuje
k přeložení na soud jiné soustavy (není-li pouze dočasného charakteru),724 přestože při něm nemusí
dojít k žádnému jmenování či volbě725 (kde se pro účely odlišení soustav započítávají do téže
soustavy všechny soudy – zemské i spolkové – procesně podléhající příslušnému spolkovému
soudu,726 tj. z povinnosti vyjádření se vyjímají jen přeložení v rámci jedné soudní soustavy,
nedochází-li k přeřazení do jiné platové třídy).727 Pokud dochází ke změně soudní soustavy, pak se
vyjadřuje zásadně předsednická rada příslušná pro soustavu, ke které je daný soudce překládán.728
Vyjádření se vypracovává na základě zhruba třicetiminutového pohovoru s daným
uchazečem před předsednickou radou, který nemá charakter zkoušky, nýbrž spíše představení
daného uchazeče po své osobnostní stránce – přičemž takový pohovor není nutné opakovat
v případě, nebyl-li daný uchazeč zvolen, a byl-li opět navržen.729 Sám RiWG ani DRiG nestanoví
žádná bližší kritéria hodnocení, v praxi se ovšem vžilo šestistupňové písemné ohodnocení od
716
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„nevhodný“ po „zvláště vhodný“,730 přičemž nevhodnost bývá stanovena u cca 14 % případů,
naopak zbytek uchazečů se většinou jeví jako více či méně způsobilý (doporučení zpravidla mívají
již zkušenosti z činnosti na dovolací instanci).731
Předsednické radě není v zásadě umožněno formálně posuzovat jednotlivé uchazeče ve
vztahu k sobě navzájem, vyjádřit se k ostatním uchazečům není umožněno ani jednotlivým
uchazečům.732 Předsednická rada též nemůže učinit žádné protinávrhy,733 což její faktický vliv
poměrně limituje.734 Nezávazná povaha těchto vyjádření, která v žádném případě nejsou právně
schopna působit jako případné veto,735 je vedena snahou zamezit ústavněprávně zapovězené
kooptaci.736 Případné nesouhlasné stanovisko předsednické rady v sobě ani (na rozdíl od úpravy
v některých spolkových zemích) nepředpokládá žádná navazující dohadovací řízení, či nutnost
případného podrobnějšího písemného odůvodnění volby daného uchazeče,737 členům předsednické
rady není ani umožněno přednést svůj postoj ústně před členy výboru pro volbu soudců.738 V tomto
důsledku tkví vliv předsednické rady pouze v úrovni neformální přesvědčivosti jakožto určité
„přirozené váhy“.739 To, ačkoli není stricto sensu silnou pravomocí, není dle Tschentschera zcela
bez efektu, neboť předsednická rada může materiálně srovnat vhodnost jednotlivých kandidátů dle
individuálního umístění na stupnici vhodnosti (resp. si vytvořit určitý minimální požadovaný
standard), což platí zejména pro případné politicky navrhované osoby, které by nemusely politicky
neexponovaným uchazečům po odborné stránce stačit, na což může předsednická rada poukázat.740
Minimálně působí předsednické rady ztransparentněním výběrové procedury.741
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b.

Soudcovské rady

Odlišně od předsednických rad se zřizují soudcovské rady u všech spolkových soudů742
včetně vojenských služebních soudů.743 V případě BGH a Spolkového patentového soudu mají 5
členů,744 u BVerwG, BFH, BAG a BSG745 i vojenských služebních soudů746 3 členy. Všichni
členové jsou voleni na 4 roky v přímé a tajné volbě všech soudců daného soudu.747 Členem nemůže
být zvolen předseda soudu ani jeho stálý zástupce748 (tj. místopředseda).
Kompetence soudcovských rad stanovuje § 52 DRiG prostřednictvím stručného odkazu na
vymezené pasáže BPersVG, což je zákon upravující tvorbu a působení personálních rad jako
spolupracujících zaměstnaneckých orgánů spolkové veřejné služby vůči jejich služebně
představeným, které se tvoří na každém úřadě s alespoň pěti zaměstnanci schopnými volit členy
personální rady,749 v případě soudu čili mezi soudcovskou radou a vedením soudu.750
Soudcovské rady se takto spolupodílejí kupříkladu na stanovení pravidel pořádku na
pracovišti a pravidel chování zaměstnanců,751 vypracování plánu dovolených,752 rozvržení
pracovních míst,753 zavádění nových pracovních metod,754 otázky vzdělávání pracovníků,755 a další
kompetence zejména pracovněprávního charakteru.756
Soudcovská rada má v těchto věcech na rozdíl od předsednické rady silnější postavení,
neboť nedojde-li ke shodě mezi soudcovskou radou a příslušným orgánem (tj. předsedou soudu či
předsednictvem)757 u některých věcí vyžadujících zaujetí stanoviska soudcovskou radou,758 může
být z podnětu jak soudcovské rady, tak příslušného orgánu věc předložena k dohadovacímu řízení

742

Viz § 50 odst. 1 DRiG.
Viz § 50 odst. 2 DRiG.
744
Viz § 50 odst. 1 č. 1 DRiG.
745
Viz § 50 odst. 1 č. 2 DRiG.
746
Viz § 50 odst. 2 DRiG.
747
Viz § 51 DRiG.
748
Viz § 50 odst. 3 DRiG.
749
Viz § 12 BPersVG.
750
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 296.
751
Viz § 75 odst. 3 č. 15 BPersVG.
752
Viz § 75 odst. 3 č. 3 BPersVG.
753
§ 75 odst. 3 č. 16 BPersVG.
754
Viz § 76 odst. 2 č. 7 BPersVG.
755
Viz § 76 odst. 2 č. 1 a 6 BPersVG.
756
Více viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 295 – 298.; Minkner M., Die
Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 249 – 250.
757
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 52 m. č. 4.
758
Viz § 69 odst. 1 a 2 BPersVG.
743
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mezi soudcovskou radou a nadřízeným služebním orgánem759 – tj. v případě nejvyšších spolkových
soudů s příslušným spolkovým ministerstvem.760 Neuspěje-li ani toto, o věci rozhodne speciální ad
hoc vytvořený orgán dle § 71 BPersVG, který se skládá ze tří soudcovskou radou pověřených členů
a tří ministerstvem zvolených přísedících a nestranného předsedy.761 V praxi nicméně nemá dosah
těchto řízení většího praktického smyslu, neboť k velkým konfliktům mezi předsedy soudů
(zejména na spolkové úrovni) a soudcovskými radami zpravidla nedochází.762
Jelikož jsou kompetence soudcovských rad pro záběr této práce spíše okrajového významu,
nebude jim věnována další pozornost. Z komparativního hlediska vypichuji jako zajímavé oddělení
předsednických rad od rad soudcovských, kdy silnější postavení i nezávislejší proces kreace mají
rady soudcovské, ačkoli oplývají pravomocemi sice pro činnost daného soudu důležitými, nicméně
z hlediska dělby moci a právního státu spíše bagatelnějšími.

2.4. Správa na úrovni spolkových zemí
Následující pasáž bude věnována pojednání o úpravě soudní správy na úrovni jednotlivých
spolkových zemí. Ambicí není podat všeobsažnou stať analyzující každý jednotlivý aspekt zemské
soudní správy dopodrobna, budu se proto zaobírat zejména těmi nejdůležitějšími aspekty soudní
správy, odlišnostem jejich aplikace mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a spolkem. Proto též
kategorizace této kapitoly je analogická kapitole č. 2.4. na správu prostřednictvím orgánů moci
výkonné (2.4.1.), soudní (2.4.2.) a zákonodárné (2.4.3.).
Rozčlenění na jednotlivé jurisdikce je na zemské úrovni totožné úrovni spolkové, nicméně
na zemské úrovni je situován dominantní počet zemských soudců, kteří také vykonávají
dominantní podíl soudcovské agendy.763 V případě obecné jurisdikce je zemská soudní soustava
tříčlánková – okresní soud, zemský soud, vyšší zemský soud,764 speciální jurisdikce jsou zpravidla
dvoučlánkové – správní a vyšší správní soud,765 sociální soud a zemský sociální soud,766 pracovní
soud a zemský pracovní soud,767 výjimkou je finanční jurisdikce, která je na zemské úrovni toliko
759

Viz § 69 odst. 3 a 4 BPersVG.
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 298.
761
Tamtéž.
762
Tamtéž.
763
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 325.
764
Viz § 12 GVG.
765
Viz § 2 VwGO.
766
Viz § 2 SGG.
767
Viz § 1 ArbGG.
760
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jednočlánková v podobě finančních soudů.768 Odlišné uspořádání soudních soustav pravděpodobně
čl. 95 odst. 1 GG umožňuje, za předpokladu zachování procesních podmínek vyplývajících ze
spolkového práva,769 např. vytvořením společných vyšších soudů pro správní, sociální, finanční a
pracovní jurisdikci mezi spolkovými zeměmi Berlín a Braniborsko.770 Mimo uvedených jurisdikcí
se též na zemské úrovni objevují určité okrajové jurisdikce jako obecní soudy v BádenskuWürttembersku a v Hesensku, popř. plavební soudy,771 kterým ale pro jejich okrajovost nebude
věnována větší pozornost.
Úprava zemské soudní správy vychází zejména ze zemského zákonodárství, které se
nicméně musí pohybovat v limitech daných spolkovými zákony, tj. zejména GG, DRiG, GVG a
procesními řády.

2.4.1.

Soudní správa prostřednictvím moci výkonné

V základě je zemská úprava soudní správy identická se spolkovou. Obdobně v nich jde o
citlivé vzájemné vyvažování demokratického principu s principem soudcovské nezávislosti.772
Převažující část výkonu soudní správy je svěřena příslušným ministerstvům, tj. moci výkonné,773
spolupůsobení moci soudní je zahrnuto více či méně v závislosti na relevantní zemské zákonné
úpravě.
a.Ministerstva
Víceméně od poválečného období se objevují tendence spojení soudní správy všech
jurisdikcí pod jedno ministerstvo.774 Původní striktně resortní přístup se nyní praktikuje toliko
v Bavorsku.775Dle tohoto rozdělení náleží ministerstvu spravedlnosti toliko správa obecné
jurisdikce,776 ministerstvu práce, sociální věci, rodiny a integrace jurisdikce pracovních a
768

Viz § 2 FGO.
Viz Meyer W., In: Münch I., Kunig P., Grundgesetz Kommentar, Band 2, 6. vydání, čl. 95 m. č. 7.
770
Viz Staatsvertrag über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg vom 26.
April 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 13], S.281, 283) geändert durch Staatsvertrag (Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2011)
vom 7. Februar 2011 (GVBl.I/11, [Nr. 18]).
771
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 331 a násl.
772
Viz Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Germany, In: Seibert-Fohr A., Judicial Independance in Transition,
s. 454 a násl.
773
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 270.
774
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 344.
775
Tamtéž s. 345 a násl.
776
Viz čl. 1, 20 odst. 1 č. 1 Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen des
Bundes (AGGVG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 300-1-1-J) veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch § 1 Nr. 319 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist; § 4 č.
769
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sociálních soudů,777 ministerstvu vnitra, staveb a dopravy správní jurisdikce,778 ministerstvu
financí, místního rozvoje a domoviny finanční jurisdikce.779 Mimoto působí ministerstvo
spravedlnosti jako poradní orgán pro ostatní ministerstva v některých věcech služebního
dohledu,780 jakož též vede bavorskou justiční akademii.781
Oproti tomu ve spolkových zemích Berlín a Šlesvicko-Holštýnsko je správa všech
jurisdikcí sjednocena pod ministerstvem spravedlnosti (v případě Berlína pod senátorem pro
justici), s výjimkou pracovní jurisdikce, která podléhá ministerstvu práce, resp. příslušnému
senátorovi.782 Opět je zde poněkud posílena role justičního senátora či ministerstva spravedlnosti
v jeho charakteru poradního orgánu pro ministerstvo či senátora práce.783
Ve zbytku spolkových zemí se prosadil dominantní model jednoho správního
ministerstva.784 Wittreck785 též uvádí, že tento typ správy je vhodnější už jen z toho důvodu, že
jedno správní ministerstvo mimo správy soudnictví neoplývá dalšími silnými kompetencemi,
jejichž existence by mohla ministerstvo motivovat k potenciálním zásahům do soudcovské
nezávislosti. Takto např. nedošlo z důvodu zásahu zemského ústavního soudu k uvažované fúzi
ministerstva vnitra s ministerstvem spravedlnosti v Severním Porýní-Vestfálsku.786 Za podobně
1 písm. a) Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung (StRGVV) vom 28. Januar 2014
(GVBl. S. 31, BayRS 1102-2-S), die durch Verordnung vom 25. Oktober 2016 (GVBl. S. 313) geändert worden ist.
BayRS 300-1-1-J.
777
Viz § 10 č. 1 písm. e), č. 2 písm. k) Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung
(StRGVV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 31, BayRS 1102-2-S), die durch Verordnung vom 25. Oktober 2016 (GVBl.
S. 313) geändert worden ist. BayRS 300-1-1-J.
778
Viz čl. 3, 4 Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juni 1992 (GVBl. S. 162, BayRS 34-1-I), das zuletzt durch Art. 10b Abs. 4 des Gesetzes
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 178) geändert worden ist; § 3 č. 1 písm. g) Verordnung über die Geschäftsverteilung der
Bayerischen Staatsregierung (StRGVV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 31, BayRS 1102-2-S), die durch Verordnung
vom 25. Oktober 2016 (GVBl. S. 313) geändert worden ist. BayRS 300-1-1-J.
779
Viz čl. 2, 3 Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung (AGFGO) in der in der Bayerischen Rechtssammlung
(BayRS 35-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Nr. 333 der Verordnung vom 22. Juli 2014
(GVBl. S. 286) geändert worden ist; § 6 č. 10 Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen
Staatsregierung (StRGVV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 31, BayRS 1102-2-S), die durch Verordnung vom 25.
Oktober 2016 (GVBl. S. 313) geändert worden ist. BayRS 300-1-1-J.
780
Viz § 1 Verordnung zur Übertragung der Dienstaufsicht auf die Gerichte für Arbeitssachen in der in der Bayerischen
Rechtssammlung (BayRS 32-4-A) veröffentlichten bereinigten Fassung, die durch § 1 Nr. 327 der Verordnung vom
22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist.
781
Viz § 6 odst. 1 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) vom 13. Oktober 2003 (GVBl. S. 758,
BayRS 2038-3-3-11-J), die zuletzt durch der Verordnung vom 30. Januar 2018 (GVBl. S. 38) geändert worden ist.
782
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 346.
783
Tamtéž s. 347.
784
Podrobněji Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 347.
785
Tamtéž s. 349 a násl.
786
Tamtéž s. 20 a násl.; o nemožnosti takového spojení z důvodu existence efektivní a nezávislé kontroly prováděné
ministerstvem spravedlnosti jak ve vztahu k moci výkonné, tak soudní dále Arnauld A., Justizministerium und
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nepříznivé pro soudcovskou nezávislost označuje též správu prostřednictvím jiného věcně
nesouvisejícího člena vlády, nejspíše předsedy vlády či prvního starosty787 (taková úprava byla
původně v Meklenbursku-Předním Pomořansku,788 přechodně i v Brémách). 789
V případě spolkových zemí, které pro ustanovování soudců nezřídily výbor pro volbu
soudců, jsou též relevantní ministerstva (tj. ministerstvo spravedlnosti,790 či příslušné resortní
ministerstvo,791 určitou výjimkou je Severní Porýní-Vestfálsko, kde je jmenování i výběr soudců
svěřen soudní správě v osobách předsedů tamních nejvyšších zemských soudů)792 odpovědná za
výběr (jak materiální, tak formální, které splývají dohromady)793 uchazečů v rámci ustanovování
soudců.794 Takový systém je z hlediska organizačně-formálního modelu demokratické legitimace
bezproblémový, kooptativní elementy plynoucí ze zapojení předsednických rad jsou vesměs
umožněny v úzkých mezích.795 Z pohledu kontrolního modelu demokratické legitimace
ministerský centrismus latentně hrozí homogenizací soudnictví, zejména v případě zemí
s konstantním vládním složením, pročež je z toho důvodu nutné striktní dodržení práva na rovný
přístup k veřejným funkcím dle čl. 33 odst. 2 GG o to silnější, zvláště nemá-li moc soudní možnost
výběr daných kandidátů materiálně ovlivnit.796 Ačkoli jsou si všechny zmíněné systémy
ministerského ustanovování soudců z pohledu organizačně-formální legitimace rovné, z pohledu
kontrolního modelu jsou legitimnějšími systémy, kde má justice poněkud silnější slovo (ačkoli
stále žádné právo veta), zejména ve formě následného dohadovacího řízení v případě nesouladných

Organisationsgewalt, In: Archiv des öffentlichen Rechts, 1999, s. 665 a násl.; k protiústavnosti této koncepce z důvodu
dělby moci, střetu zájmů a ochrany soudcovské nezávislosti dospívá též Rudolph K., Justiz- und Innenministerium in
Nordrhein-Westfalen – Die umstrittene Fusion, In: Neue juristische Wochenschrift, 1998, s. 3094 a násl.; naopak
koncepci jako konflikt zejména s hranicemi organizační správy dané zemským zákonodárcem vidí Oldiges M.,
Zusammenlegung von Innen- und Justizministerium gesetzwidrig, In: Deutsche Richterzeitung, 1998, s. 405 a násl.
787
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 350.
788
Tamtéž.
789
Seznam senátorů pro justici, viz Liste der Justizsenatoren von Bremen, In: de.wikipedia.org, [online], [cit. 18. 4.
2018], dostupné z: <https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Justizsenatoren_von_Bremen>.
790
Meklenbursko-Přední Pomořansko, Dolnosasko, Sársko, Sasko a Sasko-Anhaltsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung
der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 414.
791
Bavorsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 415.
792
Viz Minkner M., Die Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 301 a
násl.
793
Tamtéž s. 301.
794
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 414.
795
Viz Tschtentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 368.
796
Tamtéž s. 369.
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stanovisek ministerstva a předsednické rady.797 V takových případech se jeví jako posílená též
organizačně-technická legitimace.
b.Předsedové soudů
V zájmu dekoncentrovaného výkonu soudní správy vykonávají hierarchicky soudní správu
předsedové příslušných soudů.798 Jejich ustanovování je obdobně spolkové úrovni svěřeno moci
výkonné, tj. standardně příslušnému ministrovi799, v některých případech zemské vládě,800 či
zemským sněmům na návrh ministrů spravedlnosti,801 pouze v Braniborsku802 a ŠlesvickuHolštýnsku803 jsou předsedové vyšších zemských soudů voleni výborem pro volbu soudců na návrh
zemské vlády. Periodicky se objevují úvahy nad zavedením přímé volby předsedy na časově
omezené funkční období soudci daného soudu, tato koncepce ale v praxi dosud větší ohlas
nezískala.804
Rozsah delegované správní činnosti není povětšinou stanoven v zákoně (výjimku
představuje Sársko),805 v důsledku čehož je úprava správních kompetencí předsedů soudů
fragmentovaná do řady spolkových a zemských zákonů, či nařízení bez širšího konceptu,806
případně též individuálních pověření v rámci hierarchizované delegace.807 Samotný rozsah správní
činnosti je v závislosti na spolkové zemi velice rozmanitý, a to od služebního dozoru přes
hodnocení soudců, jmenování přísedících, zahajování disciplinárních řízení, až po rozhodování o
soudcovských dovolených.808 Nesystematičnost této úpravy bývá označována za přespříliš
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Sársko, Dolnosasko, viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 370.
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 1, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 242.
799
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 424.
800
Bavorsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 424.
801
Berlín a Šlesvicko-Holštýnsko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015
Tübingen, s. 295.
802
Viz čl. 109 odst. 2 Verfassung des Landes Brandenburg, vom 20. August 1992, (GVBl.I/92, S.298), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. März 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 6]).
803
Viz § 10 odst. 3 Schleswig-Holsteinisches Richtergesetz, (Landesrichtergesetz - LRiG -) in der Fassung vom 23. 1.
1992, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geänd. (Art. 5 Ges. v. 21. 07. 2016, GVOBl. S. 597).
804
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 424.
805
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 272; Wittreck F., Die
Verwaltung der Gewalt, 2006 Tübingen, s. 351 a násl.
806
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 352.
807
Tamtéž.
808
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 272; Wittreck F., Die
Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 352 a násl.
798

109

rozprostřenou a zamlžující odpovědnost daných činitelů809 a kritizována za mrhání jak prostředky,
tak motivací soudců.810
Hierarchizovanou strukturou podřízenou příslušným ministerstvům811 jsou kupříkladu
v případě obecné jurisdikce předsedové vyšších zemských soudů a zemských soudů, jež působí
jako nadřízené služebně-dohledové orgány vůči ředitelům soudů ve svém kraji (možné pouze pro
obecnou, pracovní a sociální jurisdikci,812 a to pouze v některých spolkových zemích).813 Ředitel
soudu je v zákoně označovaný též za dozorujícího soudce,814 přičemž jde o osobu soudce soudu na
úrovni okresu pověřeného výkonem správy daného soudu ve stanoveném rozsahu.815 Je-li daný
soud na úrovni okresu obsazen předsedou, pak předseda soudu vyššího článku v návaznosti na
danou zemskou úpravu zpravidla dohled nevykonává.816 Co se týče postavení těchto soudních
funkcionářů, není odlišné od postavení funkcionářů spolkových soudů, tj. též spočívá ve sjednocení
soudnické role se správní činností nekrytou požadavkem nezávislosti.817

2.4.2.

Soudní správa prostřednictvím moci soudní

Obdobně spolkové úrovni jsou některé otázky soudní správy svěřené soudcovským
orgánům818 za účelem hájení zájmů soudců a dosažení vyšší odbornosti správní činnosti,819 přičemž
tato činnost podléhá soudcovské nezávislosti.820 Těmito orgány jsou jednak předsednictva, dále
pak soudcovské a předsednické rady. Ježto je spolková úprava činnosti předsednictev aplikovatelná
též na zemské úrovni,821 nebudu se jim v této souvislosti více věnovat.
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Viz Hoffmann-Riem W., Mehr Selbständigkeit für die Dritte Gewalt?, In: Deutsche Richterzeitung, 2003, s. 286.
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 351.
811
Tamtéž.
812
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 19a m. č. 3.
813
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a.Předsednické rady
Obdobně předsednickým radám při spolkových soudech jsou tvořeny předsednické rady
jakožto poradní orgány v personálních otázkách též na úrovni jednotlivých zemí. Ust. § 74 odst. 1
DRiG ukládá zemím vytvořit pro každou jurisdikci samostatnou předsednickou radu, popř. jednu
společnou předsednickou radu pro vícero jurisdikcí. Takové možnosti doposud využily pouze
Meklenbursko-Přední Pomořansko a Šlesvicko-Holštýnsko, které takto mají pro všechny
jurisdikce společnou předsednickou radu.822 Proti tomuto spojování namítá Roller,823 že takovéto
spojování ve svém důsledku hrozí majorizací menších jurisdikcí.
§ 74 odst. 2 DRiG ukládá zemím obsadit předsednickou radu předsedou soudu
(jakéhokoliv, připadá tedy v úvahu i soudce prvostupňového soudu)824 jako předsedajícím a soudci,
z nichž minimálně polovina musí být přímo volena soudci. V případě společných předsednických
rad v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Šlesvicko-Holštýnsku je pro omezení případné
majorizace zavedena rotace předsedy mezi jednotlivými jurisdikcemi. 825 Předsedající předseda
soudu je v některých spolkových zemích zákonně určen jako virilista,826 v jiných volen z okruhu
předsedů soudů.827 Počet členů předsednické rady je dle spolkové země proměnlivý od 2 do 13
členů.828 Většina zemí pak nechává všechny zbývající členy předsednické rady volit soudci
příslušné jurisdikce,829 naopak část členů je volena předsednictvy v Brémách či MeklenburskuPředním Pomořansku.830

822

Tamtéž s. 274.
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 277.
824
Viz Staats J. F., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 2012 Baden-Baden, Nomos, § 74 m. č. 3.
825
Viz Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 277.
826
Virilní spojení předsedajícího člena předsednické rady s předsedou soudu nejvyššího postavení příslušné jurisdikce
se nachází v Bavorsku (mimo obecné jurisdikce), Brémách, Hamburku, Hesensku, Meklenbursku-Předním
Pomořansku, Sársku, Šlesvicku-Holštýnsku, Sasku-Anhaltsku a v Durynsku, více viz Minkner M., Die
Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 274.
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Toto je aplikováno v Berlíně, Braniborsku, Bádensku-Wurtenbersku, Dolnosasku, Severním Porýní-Vestfálsku,
Porýní-Falci, Sasku a u obecné jurisdikce v Bavorsku, více viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland
und Italien, 2015 Tübingen, s. 274.
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Nejmenší je v Sársku, největší naopak v Hamburku, více viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland
und Italien, 2015 Tübingen, s. 275.
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Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 275.; Roller S., Delegation
von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche Richterzeitung, 2012, s. 277.
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Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 275; Wittreck F., Die
Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 364;
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Pravomoci zemských předsednických rad jsou zejména v rukou zemského zákonodárce.831
DRiG v § 75 odst. 1 stanoví pouze minimální požadavek, že předsednická rada musí spolupůsobit
při ustanovení soudce do funkce s vyšším finančním ohodnocením (tj. při povyšování)832
poskytnutím svého písemného vyjádření ohledně osobnostní a odborné vhodnosti daného
uchazeče. Zbytek je ponechán zemím k volné úpravě, kde jsou poměrně nemalé rozdíly mezi
jednotlivými spolkovými zeměmi, přičemž některé k soudcům vstřícnější zemské úpravy nejsou
zcela souladné s organizačně-formálním modelem demokratické legitimace.833 Z celkem
pochopitelných důvodů prosazují soudcovské zájmové organizace co největší rozšíření těchto –
vcelku nesystematicky určených834 – pravomocí.835 Některé země zvolily spíše restriktivnější výčet
pravomocí na pouhé vyjádření se v případě povyšování soudců či za užití negativních personálních
opatření (takové řešení je plně souladné s organizačně-formálním modelem demokratické
legitimace).836 V konečném důsledku jsou ale pravomoci předsednických rad podstatně širší než
v případě spolkových předsednických rad.837 Mezi rozšířené pravomoci se řadí např.
spolupůsobení předsednické rady při ustanovování všech soudců,838 účasti na ústním pohovoru
v rámci výběrového řízení,839 spolupůsobení při ustanovování soudců mimo soudců na zkoušku,
čas, či z nařízení,840 přesazování soudců,841 případně při vydávání služebně-dozorových či
disciplinárních rozhodnutí,842 prodlužování zkušební doby u soudců na zkoušku,843 postavení
831

Viz § 75 odst. 2 DRiG.
Viz Staats J. F., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 2012 Baden-Baden, Nomos, § 75 m. č. 1.
833
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 340 a násl.
834
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 275.
835
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 278.
836
Takovými zeměmi jsou Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko, více viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation
der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 346 a násl., s. 349.
837
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 275.
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Sársko, Braniborsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburg, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt,
2006 Tübingen, s. 366.
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Dolnosasko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 275.
840
Bádensko-Würtembersko a Sasko-Anhaltsko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien,
2015 Tübingen, s. 275.
841
Dolnosasko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 275. určité
formy spolupůsobení se nachází též v Berlíně a Sasku-Anhaltsku, uvažovalo se nad jeho zavedením též v Durynsku a
Bádensku-Würtembersku, viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung –
Teil 2, In: Deutsche Richterzeitung, 2012, s. 277 a násl.; pro přesazování mezi jednotlivými jurisdikcemi též
v Hesensku, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 366.
842
Durynsko a Bádensko-Würtembersko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015
Tübingen, s. 276.
843
Bádensko-Würtembersko a Sársko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015
Tübingen, s. 276.
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soudců mimo službu,844 propuštění ze služby bez souhlasu soudce,845 propuštění soudců na
zkoušku či z nařízení,846 atd.847
Nejednotná je též úprava závaznosti rozhodnutí předsednických rad, která se od spolkových
předsednických rad, u kterých je počítáno pouze s poradní pravomocí, v některých zemích odlišuje,
a to od pouhých informačních práv až pod závaznější formy spolupůsobení.848 Základní minimální
formou aplikovanou v některých zemích je pouhé binární vyjádření „vhodný x nevhodný“ bez
možnosti učinění protinávrhu.849 Oproti tomu je ve většině zemí předsednickým radám podávání
protinávrhů v rámci navrhovaných uchazečů umožněno.850
Případy naprostého nezohlednění nesouladu mezi postojem předsednické rady a příslušným
služebním orgánem buďto ve věci navrhovaných uchazečů, nebo zvoleného opatření jsou
minimálně de iure spíše výjimkou.851 Častěji nastupuje v takovém případě ústní projednání
s příslušným služebním orgánem, resp. ministrem.852 Skutečné formalizované dohadovací řízení je
předvídáno v Dolnosasku (zde po případném neúspěšném ústním projednání dochází k vytvoření
speciálního mediačního ad hoc orgánu složeného z nestranného předsedajícího a šesti dalších
členů, konečné rozhodnutí ale zůstává ministerstvu),853 Sársku (zde se koná podobné řízení jako
v případě Dolnosaska, kdy po neshodě dojde ke kreaci ad hoc mediačního orgánu s nezávislým
předsedajícím a dvěma dalšími členy předsednické rady a dvěma osobami vyslanými
ministerstvem, přičemž orgán vydává nezávazné doporučení, které je ale pro rozhodnutí
844

Porýní-Falc, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 276.; Durynsko
u soudců na dožití, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 366.
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Sasko, Durynsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 366.
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Berlín, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 366.
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Pro podrobnější výčet viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 342
a násl.; Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 366 a násl.; případně Teubner E., Die
Bestellung zum Berufsrichter in Bund und Ländern, 1984 Kolín nad Rýnem, Mnichov, Bonn, Berlín, Carl Heymanns,
ISBN: 3452198537, s. 57 a násl.; k novějším tendencím pak Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben
und richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche Richterzeitung, 2012, s. 277 a násl.
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Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 367; Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und
richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche Richterzeitung, 2012, s. 280.
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Bádensko-Würtembersko, Bavorsko, Braniborsko, Hesensko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sársko, Sasko a
Sasko-Ahaltsko, prakticky též v Durynsku a Dolnosasku, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006
Tübingen, s. 368.
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Hamburk, Severní Porýní-Vestfálsko, Berlín, Šlesvicko-Holštýnsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten
Gewalt, 2006 Tübingen, s. 369.
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Bádensko-Würtembersko, Bavorsko, Hesensko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Porýní-Falc, Durynsko,
částečně Braniborsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 369.
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Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 369
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příslušného ministra či zemské vlády nezávazné),854 Sasku-Anhaltsku (podobně po neúspěšném
ústním projednání je vytvořen mediační ad hoc orgán složený ze 3 zástupců ministerstva, 3 členů
předsednické rady a nezávislého předsedajícího, ovšem dané rozhodnutí tohoto orgánu je závazné
– v případě nesouhlasu se může ministr pouze odvolat k zemské vládě)855 a BádenskuWürttembersku (zde dochází v případě neshody mezi ministrem a předsednickou radou
k následnému řízení před výborem pro volbu soudců, jehož rozhodnutí je konečné, pro dosažení
rozhodnutí je nutno 2/3 většiny jeho 15 členů [z nichž jsou 8 soudci, 1 advokát a 6 poslanců
zemského sněmu]).856 Z pohledu Teubnera857 i Wittrecka858 je bádensko-württemberská úprava
nedostatečně demokraticky legitimní a jako taková protiústavní.
Uvedené případy posílených pravomocí předsednických rad v Dolnosasku, Sársku i SaskuAnhaltsku (kde konečné slovo má beztak dostatečně legitimizovaná moc výkonná) jsou z hledisek
jak organizačně-formálního, tak kontrolního modelu demokraticky legitimní.859 Ačkoli jsou vstupy
moci soudní víceméně toliko konzultativní povahy, dané procedury jsou z hlediska vnější
transparence nastavené tak, že je takto zvýšena též legitimace organizačně-technická.
Problematičtější je situace v případě Bádenska-Württemberska, kde postavení předsednické rady
ve spojení s velkou silou soudcovských členů výboru pro volbu soudců umožňuje negativní
kooptaci, což je s organizačně-formálním modelem neslučitelné,860 dle Tschentschera ovšem
v kombinaci s ústavně zakotveným důrazem na odbornost kandidátů a na druhou stranu právem
veta svědčícím poslaneckým členům výboru dospívá k souladnosti tohoto systému s kontrolním
modelem demokratické legitimace.861
Jak vyplývá z výše uvedeného, postavení předsednických rad je zemi od země velice
odlišné. Zatímco některé jejich kompetence a vliv drží na skutečně minimální poradní úrovni, jiné
zakotvují poměrně široce upravené procedury pro dosažení účinného konsensu mezi mocí
854
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Viz Teubner E., Die Bestellung zum Berufsrichter in Bund und Ländern, 1984 Kolín nad Rýnem, s. 76.
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Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gealt, 2006 Tübingen, s. 400.
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Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 344 a násl., 348 a násl.;
naopak E. Teubner považuje Sárský přístup za neposkytující dostatečnou kontrolu správy, ačkoli takový závěr není
ústavněprávně opodstatněný, viz Teubner E., Die Bestellung zum Berufsrichter in Bund und Ländern, 1984 Kolín nad
Rýnem, s. 89.
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Bestellung zum Berufsrichter in Bund und Ländern, 1984 Kolín nad Rýnem, s. 76.
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výkonnou i soudní, což lze hodnotit jako pozitivní. Právně jejich vliv ovšem není radno přeceňovat,
zejména z perspektivy toho, že v drtivé většině případů (až na Bádensko-Württembersko)
nedisponuje moc soudní efektivním právem veta.862 V tomto důsledku leží vliv předsednických rad
zejména ve sféře neformálního působení, přesvědčivosti jejích členů, jakož i v osobních vazbách
na představitele příslušného ministerstva a úrovni politické kultury panující na daných úřadech,863
což pochopitelně zákonná úprava jen těžko může reflektovat.
b.Soudcovské rady
Spolkové země mají také povinnost tvorby soudcovských rad, kde DRiG přikazuje, že musí
být ustanovovány přímou volbou soudců ze svého středu,864 z čehož vyplývá, že země mají ve
tvorbě soudcovských rad velice volné ruce. U všech spolkových zemí865 až na Hamburg (kde jsou
soudcovské rady tvořeny u všech odvolacích soudů)866 se proto ujala stupňovitá struktura na jedné
straně krajských soudcovských rad (zpravidla při vyšších zemských soudech) s hlavní
soudcovskou radou (zpravidla při nejvyšším služebním orgánu) na straně druhé.867 Počty členů
jsou proměnlivé ve většině případů od 1 do 9 v závislosti na velikosti daného soudu (zpravidla mají
krajské soudcovské rady 3 nebo 5 členů, hlavní soudcovské rady pak 5 nebo 7 členů).868 Členové
jsou zpravidla voleni na 4 roky v poměrných volbách,869 což je zavedeno za účelem zajištění
pestrého složení soudcovských rad po názorové stránce.870
Ustanovení § 73 DRiG specifikuje, že se soudcovské rady podílí na obecných a sociálních
záležitostech týkajících se soudců či doprovodného justičního personálu, což představuje
spolupůsobení na věcech zejména pracovněprávní povahy. Zemím je v zásadě umožněno rozšíření
kompetencí soudcovských rad, ovšem z formulace §§ 73 a 75 je dovozen zákaz zemskému
zákonodárci, aby působnost soudcovské rady stanovil tak, že by soudcovské rady zasahovaly do
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Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 370 a násl.
Tamtéž, s. 371; Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 1, In:
Deutsche Richterzeitung, 2012, s. 244; Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Germany, In: Seibert-Fohr A.,
Judicial Independence in Transition, 2012 Berlín, s. 459.
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Viz § 72 DRiG.
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Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 278.
866
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 373.
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Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 374; Seibert-Fohr A., Judicial Independence
in Germany, In: Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Transition, 2012 Berlín, s. 459
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Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 279.
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personálních záležitostí, které leží výlučně v působnosti předsednických rad.871 Takový výklad je
pochopitelný z toho důvodu, že by rozšířením pravomocí soudcovské rady bylo efektivně možné
umenšit vliv předsednické rady a tím pádem vyloučit vliv předsedy soudu na poradní činnost
soudcovské reprezentace při personálních otázkách. Konečné rozlišení, co je či není personální
otázka, je každopádně poněkud v šedé zóně.872 Kompetence jednotlivých rad jsou v některých
zemích stanoveny abstraktními širšími klauzulemi.873 Naopak jiné země se omezují pouze na
minimální okruhy působnosti stanovené DRiG,874 přičemž poslední typy zemí mají naopak
konkrétně vymezené okruhy působnosti soudcovských rad.875 V konečném důsledku je nicméně
nejpodstatnější konkrétní stanovení, zda při výkonu působnosti dochází pouze k projednání
s danou soudcovskou radou, nebo je vyžadován její souhlas, což většina spolkových zemí uvádí
buď taxativně, nebo odkazem na příslušné zákony platící pro úřednictvo.876 Jelikož se ovšem tyto
kompetence svou povahou přespříliš od kompetencí spolkových soudcovských rad neliší, ani
nejsou z hlediska soudní správy přespříliš podnětné, odkazuji v dalším na podrobný výčet u
Wittrecka,877 případně u Minknera.878
Je-li v oblasti určité působnosti vyžadován souhlas dané soudcovské rady, pak je v případě
jeho neudělení nutné přistoupit k následnému dohadovacímu řízení,879 které je zpravidla
koncipováno jako vícestupňové,880 kdy prvně nastupuje dohadovací řízení mezi nadřízeným
orgánem soudcovského zastoupení,881 po jehož případném neúspěchu dochází k vytvoření
klasického ad hoc mediačního orgánu (nezávislý předsedající, 3 členové soudcovské rady a 3
zástupci ministerstva).882 Konečná povaha rozhodnutí tohoto orgánu kolísá od pouhého doporučení
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Tamtéž s. 375; Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 279.
Viz Schmidt-Räntsch J., Deutsches Richtergesetz Kommentar, 6. vydání, § 73, m. č. 10.
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Berlín, Dolnosasko, Šlesvicko-Holštýnsko, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, s.
279; popř. Braniborsko, Porýní-Falc, Hamburg, viz Wittreck F., Die Verwaltung, s. 376.
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Bavorsko, Bádensko-Würtembersko, Brémy, Hesensko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Dolnosasko, Sasko,
Sasko-Anhaltsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 376.
875
Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Durynsko, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen,
s. 376.
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Více viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 376 a násl.
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Tamtéž.
878
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 280 a násl.
879
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 2, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 280.
880
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 281.
881
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 383.
882
Tamtéž.
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k závaznému rozhodnutí,883 i v takovém případě ovšem zůstává příslušnému ministerstvu
s ohledem na demokratickou legitimitu ponechána pravomoc takové rozhodnutí za určitých
podmínek zrušit.884
Je-li v dané věci předvídáno pouhé projednání věci se soudcovskou radou, pak může
soudcovská rada požadovat po příslušném orgánu soudní správy odůvodnění svého rozhodnutí,885
případně si vymoci předložení věci nadřízenému správnímu orgánu.886
Konečná rozhodnutí v obou případech více či méně náleží moci výkonné,887 pročež lze
zmíněné procesní pojistky vnímat jako pouhá procesní posílení postavení soudcovské
reprezentace.888 To opět činí faktickou váhu soudcovských rad jen těžko měřitelnou a spíše
neformálního charakteru (obdobné postavení předsednických rad).889

2.4.3.

Správa prostřednictvím moci zákonodárné

Podobně jako na spolkové úrovni, též na zemské úrovni se spolupodílí moc zákonodárná
na správě moci soudní. Zde s tím rozdílem, že v některých spolkových zemích je volba soudců
svěřena přímo zemským sněmům.890 Analogicky je též zemím umožněno přijmout úpravu pro
podání ústavní žaloby proti danému soudci k BVerfG dle čl. 98 odst. 2 GG,891 čehož využila většina
spolkových zemí.892 V dominantní části spolkových zemí jsou otázky ustanovování soudců ovšem
svěřeny zemským výborům pro volbu soudců.893

883

Tamtéž.
Tamtéž, s. 384.
885
Tamtéž.
886
Tamtéž.
887
Viz Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Germany, In: Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Transition,
2012 Berlín, s. 459; Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tubingen, s. 382 a násl.
888
Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 384.
889
Viz Roller S., Delegation von Gerichtsverwaltungsaufgaben und richterliche Beteiligung – Teil 1, In: Deutsche
Richterzeitung, 2012, s. 244; Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 386.
890
Taková úprava byla zakotvena ve Šlesvicku-Holštýnsku a Berlíně, viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten
Gewalt, 2006 Tübingen, s. 392 a násl., ovšem v mezidobí byla opuštěna, z čehož plyne, že v žádné spolkové zemi
nejsou soudci voleni zemskými sněmy, viz § 10 odst. 1 Schleswig-Holsteinisches Richtergesetz, (Landesrichtergesetz
- LRiG -) in der Fassung vom 23. 1. 1992, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geänd. (Art. 5 Ges. v. 21. 07.
2016, GVOBl. S. 597); § 11 odst. 1 Richtergesetz des Landes Berlin, (Berliner Richtergesetz - RiGBln), vom 9. Juni
2011, verkündet als Artikel II des Gesetzes zur Angleichung des Richterrechts der Länder Berlin und Brandenburg
vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 238).
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Viz čl. 98 odst. 5 GG.
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Až na Sársko, Bavorsko a Berlín, viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015
Tübingen, s. 285 a násl.
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a.Výbor pro volbu soudců
Ustanovení čl. 98 odst. 4 GG umožňuje spolkovým zemím vytvoření zemského výboru pro
volbu soudců pro společné rozhodování s příslušným ministrem o ustanovování soudců. Toho
využily spolkové země Berlín, Bádensko-Württembersko, Braniborsko, Brémy, Hamburk,
Hesensko, Porýní-Falc, Šlesvicko-Holštýnsko a Durynsko.894 Naopak země Bavorsko, Severní
Porýní-Vestfálsko, Dolnosasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sársko, Sasko a SaskoAnhaltsko takovou úpravu nepřijaly,895 tudíž je v nich ustanovování soudců svěřeno do rukou
ministerstev.
Povaha čl. 98 odst. 4 GG je v německé jurisprudenci sporná, zejména jeho závaznost pro
spolkové země, potažmo, zda ty mohou případné pravomoci výborů pro volbu soudců posílit.896
To dle převažujícího názoru897 možné není, neboť zmíněné ustanovení závazně stanovuje zemím
maximální možné ústavněprávní hranice pro vymezení pravomocí výboru pro volbu soudců ve
vztahu k příslušnému ministrovi, čili není spolkovým zemím dovolené např. zakotvit samojediné
rozhodování o ustavování soudců výboru pro volbu soudců.898 Extenzivním výkladem tohoto
ustanovení je možno dovodit rigidní ministerskou výhradu, dle které by případná přímá volba
soudců zemským sněmem byla protiústavní.899 Dle menšinového, ale přesvědčivějšího názoru900
představovalo dané ustanovení pouze ochranu členským zemím v jejich ústavní svrchovanosti,901
přičemž po novelizacích GG z let 2006 a 2009 měnících vztahy mezi spolkem a zeměmi již nemá
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Hillgruber, In: Maunz T., Dürig G., Grundgesetz - Kommentar, 81. vydání, 2017 Mnichov, čl. 98 m. č. 49.
Tamtéž.
896
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 287.
897
Tamtéž, s. 288; Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 374.
898
Viz Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 98 m. č. 23.
899
Tento závěr je hájen v Detterbeck S., In: Sachs M., Grundgesetz – Kommentar, 8. vydání, čl. 98 m. č. 24; opačný
názor naopak u Stern K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, II. svazek, 1980 Mnichov, C. H. Beck,
ISBN: 3406070183, s. 405.
900
Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 375.
901
Viz Minkner M., Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, 2015 Tübingen, s. 289.
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další než deklaratorní funkci,902 což ponechává spolkovým zemím široký prostor pro autonomní a
odlišnou úpravu,903 čemuž odpovídá i zemská správní praxe.904
V důsledku uvedené svobody upravit si ustanovování soudců odlišně od procedury
nastíněné čl. 98 odst. 4 GG ovšem není možné spustit ze zřetele obligatorní dodržení
demokratického principu v návaznosti na dostatečné zakotvení mechanismů demokratické
legitimace, jak ostatně vyplývá z homogenizační klauzule v čl. 28 odst. 1 GG.905 Toto výrazně
svobodu zemí omezuje, kupříkladu zavedení případné soudní samosprávy by velice
pravděpodobně těmto požadavkům odporovalo.
Zavedení procedury volby soudců dělí konečnou odpovědnost za řádné ustanovování
soudců mezi dva orgány – příslušného ministra a výbor pro volbu soudců.906 Opět jako v případě
spolkového výboru pro volbu soudců chybí transparentní konkrétní pravidla pro rozhodování
výboru pro volbu soudců, čili příslušné složky soudní správy mají velmi široký prostor pro vlastní
uvážení.907 Nicméně i zde přetrvává obligatorní hledisko demokratické legitimace, k němuž
jednotlivé země přistupují dosti odlišně.
Jak hledisko demokratické legitimace, tak pojem ustanovení není záhodno vztahovat
k pouhému formálnímu jmenovacímu aktu, který povětšinou stále náleží exekutivě, jako spíše
materiálnímu výběru osob ke jmenování z množiny daných uchazečů o funkci soudce.908 Co do
rozsahu je zapojení zemských výborů pro volbu soudců v jednotlivých spolkových zemích odlišné.
Vycházeje z minimalistické aplikace dle čl. 98 odst. 4 GG se v některých případech výbory podílí
pouze v rámci prvotního ustanovení soudce do svého úřadu.909 V jiných spolkových zemích se
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904
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naopak podílí výbory pro volbu soudců též na povyšování soudců,910 či překládání (a postavení
mimo službu).911 Přípustnost takovéhoto rozšíření pravomocí je odvoditelná na základě výše
uvedené interpretace podporující nezávaznost čl. 98 odst. 4 GG.912
Výbory pro volbu soudců se zpravidla skládají paritně z členů volených poslanci zemských
sněmů a zástupců soudců, často i advokátů,913 což může být problematické, neboť z hlediska
organizačně-formální demokratické legitimace musí všechny orgány vyhovět kritériu dvojí
většiny. Jednotlivé spolkové země odlišuje postup volby členů výboru pro volbu soudců i jejich
konkrétní složení. Nejméně problematické z hlediska demokratické legitimace jsou situace, kdy
jsou advokátští i soudcovští členové výboru pro volbu soudců voleni daným zemským sněmem (na
základě nezávazných „kandidátních“ listin vypracovaných zástupci advokátů, resp. soudců),
v kterémžto důsledku jsou rozhodnutí daného orgánu odvoditelná od daného demokraticky
legitimovaného

zemského

sněmu.

Takovými

případy

jsou

Porýní-Falc914,

Berlín,915

Braniborsko,916 a Šlesvicko-Holštýnsko.917 Ideálním modelovým případem jsou Porýní-Falc918 a
Šlesvicko-Holštýnsko,919 kde, přestože je v daných grémiích představitelné nenaplnění dvojí
většiny v kontextu poslaneckých a ostatních členů výboru,920 to z důvodu dostatečné personální
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914
8 poslaneckých, 2 soudci, 1 advokát, viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006
Tübingen, s. 356 a násl.
915
8 poslaneckých, 2 soudci, 1 advokát, viz § 12 odst. 1 Richtergesetz des Landes Berlin (Berliner Richtergesetz RiGBln) vom 9. Juni 2011, zum 26. 03. 2018 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe, verkündet als Artikel
II des Gesetzes zur Angleichung des Richterrechts der Länder Berlin und Brandenburg vom 9. Juni 2011 (GVBl. S.
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Viz Wittreck F., Die Verwaltung der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 397.
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legitimace (vyplývající z nezávaznosti kandidátních listin) všech členů výboru nevadí. V případě
Berlína a Braniborska je situace obdobná,921 pouze je usnášeníschopnost spojena s dvoutřetinovým
kvorem,922 opět jsou kritéria demokratické legitimace (organizační i kontrolní)923 v návaznosti na
volbu zemskými sněmy dodržena.
V odlišné situaci jsou země, kde jsou soudcovští a advokátští členové výboru pro volbu
soudců voleni buďto svými kolegy, nebo zemskými sněmy, které jsou bez vlastního uvážení vázány
podanými návrhy, pak je personální legitimace takových členů výboru deficitní.924 Takovými
případy jsou Bádensko-Württembersko,925 Brémy,926 Hamburk927 Hesensko928 a Durynsko.929 Ve
všech uvedených zemích jsou z hlediska organizačně-formálního modelu demokratické legitimace
problémy plynoucí z nedodržení dvojí většiny, kdy i přes nominální menšinu ve výboru jsou toliko
autonomně legitimovaní členové výboru schopni prosadit negativní kooptaci,930 podobně
problematicky se může jevit též organizačně-technický model, protože zde stále chybí za určitých
konstelací personální legitimace.931 Naopak z hlediska kontrolního modelu jsou i tyto modely
demokraticky legitimní, protože v žádném z nich není umožněna pozitivní kooptace, tudíž je
možnost soudcovské emancipace malá.932
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V obou zemích je sporná ústavnost v návaznosti na čl. 98 odst. 4 GG procedury ustanovování předsedů vyšších
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922
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2.5. Politické ustanovování soudců a německé úvahy de lege ferenda
V praxi nelze beze zbytku tvrdit, že by celé ustanovování soudců bylo zcela politicky
neutrální a zaměřené výlučně na odborné schopnosti daného uchazeče, což se projevuje kupříkladu
poměrně vysokým poměrem soudců straníků. Dle údajů z 90. let bylo okolo 50 % všech soudců
spolkových soudů straníky,933 dále z dotazníkového šetření uskutečněném v roce 1997 na BGH934
vyplývá z názorů zúčastněných soudců, že 62 % soudců BGH považuje stranický vliv při
ustanovování jako velký či velice velký, soudci členové politických stran mívají jen v 50 %
nadprůměrné známky ze státních zkoušek, zatímco nestraničtí soudci v 89 % případů, 71 % soudců
členů politických stran bývá ustanovena do funkce soudce BGH pod průměrným služebním věkem
ustanovení do této funkce, což u nestraníků činí jen 46 %.935 Uvedená čísla i přes nikoli
neprůstřelnou vypovídací hodnotu ukazují, že zřejmě soudcům straníkům postačuje pro ustanovení
soudcem BGH v průměru horší známky, i kratší čas, než nestranickým soudcům.936 Z dotazníku je
možno vyčíst též určitou pikantnost, kdy nestraničtí soudci spojovali odbornost výlučně s hodnotou
dosažených známek, zatímco jejich straničtí kolegové k známkám též zařazovali sociální
angažovanost jako aspekt soudcovské kvalifikace, z čehož vyplývají též určité rozdíly ve vnímání
odborné i osobnostní vhodnosti ke kariéře soudce.937
Historicky je přitom tendence stranickosti soudců nejvyšších spolkových soudů stoupající.
V počátku 70. let mělo pod 20 % soudců těchto soudů stranickou knížku (v případě BHG 10,5 %),
na začátku 80. let maximálně 20 %, v polovině 90. let již platila uvedená čísla s průměrem 48 %
stranicky organizovaných soudců nejvyšších spolkových soudů (v případě BAG dokonce 75 %),938
což je poměrně křiklavý rozdíl oproti většinové pracující populaci, kde je v průměru stranická
organizovanost na cca 5 %.939 Tschentscher ovšem v konečném důsledku tuto politizaci soudnictví
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Viz Vultejus U., Parteizugehörigkeit der Bundesrichter, In: Deutsche Richterzeitung, 1995, s. 393; Vultejus U.,
Nochmals: Parteizugehörigkeit, In: Deutsche Richterzeitung, 1996, s. 39 a násl.; kriticky k tomu Göhner R.,
Stellungnahme z Vultejus, „Parteizugehörigkeit der Bundesrichter“, In: Deutsche Richterzeitung, 1996, s. 21 a násl.;
o spíše nižší vypovídající hodnotě daného průzkumu z hlediska sociologického výzkumu též Tschentscher A.,
Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 329.
934
Jehož reprezentativnost též není zcela vypovídající, neboť zachycuje pouze osobní názory dotazovaných, a nadto
se vyjádřilo jen 41 % soudců BGH, viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006
Tübingen, s. 329.
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Viz Tschentscher A., Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, 2006 Tübingen, s. 329.
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Tamtéž.
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Tamtéž.
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nepovažuje za mající větší vliv na soudcovskou činnost příslušných soudců a soudkyň, naopak
soudí, že v kontextu postupných změn společnosti se mohlo pro soudce stát přijatelnější
transparentně projevit své politické názory též formalizovaným členstvím v politických stranách,
než v praxi původně skrytých, ovšem víceméně obdobných politických názorů.940
Určitou politizaci též dokládá dle nauky přípustná možnost zpětvzetí návrhu příslušným
spolkovým ministrem na volbu soudce,941 Rüthers942 k tomuto uvádí příklad z roku 2001, kdy
z původních 37 kandidátů na 14 volných míst na BGH došlo po předběžných pohovorech pomocí
nijak nezdůvodněných zpětvzetí návrhů k redukci na 14 uchazečů, kteří posléze byli všichni
zvoleni. Že tímto bylo nesystémově zamezeno případným nesouhlasným stanoviskům
předsednické rady BGH (přestože ta mají pouze poradní váhu) k určitým odborně méně schopným
kandidátům, je vcelku příznačné k nastíněným závěrům,943 ačkoli v konečném důsledku ani
případné odůvodnění výboru či příslušného ministra v případě nerespektování postoje
předsednické rady není povinností (byť v minulosti byl takový návrh novely).944 Rüthers toto
uzavírá tím, že politizované obsazování spolkových soudů „vhodnými“ kandidáty je již
zvnitřněnou praxí při výběru spolkových soudců, a v konečném důsledku tím hrozí plíživá
oligarchizace soudcovského stavu i s patřičnými následky na výklad práva.945 Toto nebezpečí
zaznamenává též Tschentscher,946 byť jako určitou nedokonalou pojistku proti tomu spatřuje
nepsanou politickou vyváženost mezi všemi politickými silami, nicméně nebezpečí oligarchizace
dovozuje z případné konstantní většinové dominance vládní většiny.
Exemplárními případy politicky motivovaných jmenování byly případ Nešković (SPD, poté
Zelení, ještě později se stal za Levici poslancem Spolkového sněmu)947 a Vézina (SPD), což jsou
příjmení (i se „svými“ stranami) dvou soudců BGH, kteří byli ustanoveni soudci BGH za poměrně
bouřlivých okolností. Oběma scházely zkušenosti z dovolacího soudu (z toho Vézina nikdy nebyla
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i přes četné pokusy povýšena na vyšší než zemský soud, který byl počátkem její soudcovské
kariéry), a, sic předsednickou radou ohodnoceni jako nevhodní, byli nakonec zvoleni. V návaznosti
na to se rozběhla bouřlivá debata o dostatečnosti participace justice na ustanovování spolkových
soudců, kdy na jedné straně ministr spravedlnosti Bádenska-Württemberska U. Goll (FDP)
proponoval zákaz jmenování uchazeče, kterého označila předsednická rada jako nevhodného, vůči
čemuž se ovšem z důvodu negativní kooptace zvedl odpor, např. ze strany spolkové ministryně
spravedlnosti H. Däubler-Gmelin (SPD) či předsedy právního výboru Spolkového sněmu Scholze,
pročež návrh realizován dále nebyl.948 Sluší se dodat, že zmíněné negativní ohodnocení Neškoviće
označil předseda zemského soudu v Lübecku Böttcher za „nestydatost“, kterou v zájmu personální
politiky překročil práh ústavně zapovězené kooptace, nadto označil posuzování uchazečů
prismatem toho, zda byli činní na dovolací instanci (vyšším zemském soudu) za anachronismus.949
Dalšími návrhy jsou ztransparentnění a otevření celého procesu ucházení se o funkci
spolkového soudce, zejména odstraněním dnešního velice silného neformálního postavení
zemských předsedů soudů a příslušného ministra, kteří mají dominantní vliv již na to, kdo bude
k řízení před výborem vůbec připuštěn (pro zamezení nebezpečí přehlcenosti žádostmi v případě
otevřeného řízení by byly ustanoveny grémia na úrovni zemí s paritním zastoupením soudců,
státních zástupců a politiků, které by přihlášky předběžně filtrovaly), za současné změny složení
výboru na spolkové úrovni, aby i v něm měli soudci určité zastoupení, a zavedení usnášení
kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou (potom by dle M. Dölpa již nebylo více potřeba
doporučujících stanovisek předsednických rad).950 Toto je zajímavý nápad, byť dvoutřetinové
kvorum společně se zapojením soudcovských členů výboru hrozí zakázanou negativní kooptací.
Za účelem minimalizace politizace voleb spolkových soudců doporučuje E. Teubner též paritní
zastoupení soudců ve výboru, a to takové, aby jejich počet nebyl v rozporu s ústavněprávními
kritérii demokratické legitimity.951
Přihlédneme-li k předsednickým radám, jejich kompetence jsou kritizovány jako
nedostatečné, jelikož jejich vyjádření jsou zcela neúčinná pro zamezení politicky motivovaným
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jmenováním,952 či snad až nepotismu,953 v kterémžto důsledku fungují pouze jako legitimizační
krytí v podstatě nelegitimních jmenování v rozporu se zásadou rovného přístupu k veřejným
funkcím vyjádřenou v čl. 33 odst. 2 GG. Obecně se jeví, že současné vymezení pravomocí u
poradních orgánů je víceméně problematické z hlediska reálné užitečnosti pro daná řízení, Vultejus
v tomto ohledu bonmotem zmiňuje, že v poradních orgánech dle § 18 ArbGG si musí pospíšit
s vypitím šálku kávy, aby jej do konce jednání vůbec stihli vypít.954 Proto se objevují též hlasy
proponující posílení pravomocí předsednických rad – např. transformací výboru pro volbu soudců
na určitý konfliktní orgán, který by v případě nesouladu mezi názorem předsednické rady a
exekutivy kvalifikovanou většinou konečně rozhodl955 – což by z hlediska zachování dostatečné
míry demokratické legitimity patrně vyhovovalo. Proponentem posílení postavení předsednických
rad (ve formě zavedení práva veta předsednických rad) je v důsledku jím tvrzeného dnešního
monopolního postavení politiků při ustanovování a povyšování soudců956 též J. F. Staats, dle jehož
názoru by pro účely demokratické legitimity postačovala existence ministrovi svědčícího práva
veta,957 s případnými důsledky ve formě negativní kooptace se ovšem již dále nevypořádává.
Ustanovování spolkových soudců je proto z trojích důvodů možné označit za nepříliš
odolná případným politickým tlakům.958 Obdobně je politické ustanovování vytýkáno též v případě
předsedů soudů,959 a to zejména k většině vládnoucí v okamžiku jmenování daného funkcionáře.960
V první řadě hraje enormní roli neformální praxe stáží na nadřízených soudech tzv. „třetí státní
zkouška“, která leží víceméně zcela v rukou soudní správy, přičemž kdo takovou stáží neprojde,
vysoce to snižuje jeho šance při ucházení se o post soudce vyšších (zejména spolkových) soudů.961
Zadruhé je ustanovování spolkových soudců pomocí výborů pro volbu soudců na spolkové úrovni
mimořádně efektivním prostředkem k podstatnému umenšení soudcovského vlivu při
ustanovování soudců, a zatřetí v důsledku neformalizovaných „kvót“ na pohlaví, stranickost i
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(spolkový) původ soudce trpí ústavní právo rovného přístupu k veřejným funkcím.962 Celý systém
je tudíž jen omezeně transparentní (též nutností návrhu na danou funkci, kdy se nemůže kterýkoliv
soudce volně přihlásit) a hrají v něm příliš velkou roli neformální pravidla, což navozuje dojem, že
v mnohých případech dochází k uskutečnění rozhodnutí o obsazení daného místa již předem.963
Zmíněné politické „kšeftaření“ je z hlediska organizačně-formálního modelu demokratické
legitimace možná překvapivě demokraticky konformní (stejně jako by ostatně byl nemilosrdný
diktát většiny ve výboru pro volbu soudců přehlasovávané menšině).964 Naopak z hlediska
organizačně-technické legitimace soudím, že existence a hojné používání nikde nepsaných
pravidel, zcela vylučují kritéria deliberativnosti a plurality. Taktéž z hlediska kontrolní legitimace
je dosavadní proces ustanovování spolkových soudců legitimní, neboť vyplývaje z politicky
vyváženého obsazování soudcovských postů je umenšeno nebezpečí homogenizace soudnictví i
následné emancipace vůči zákonu jakožto primárnímu hledisku kontrolní legitimace.965 Takový
závěr by ovšem již nevyplýval za případné striktní dominance politické většiny ve výboru pro
volbu soudců, byla-li by též po delší dobu konstantní, kdy by taková homogenizace a z toho
vyplývající emancipace již hrozit mohla966 (ostatně totožně jako v případě hrozící expertokracie,
pokud by soudci byli ustanovováni výlučně kooptativně).
Na tomto základě tudíž Tschentscher dovozuje, že míra demokratické legitimity není
v případě ustanovování spolkových soudců nejideálnější, neboť zde panuje silná dominance
stranických aktérů oproti nestranickým (takto striktní systém ustanovování soudců by ale spíše
svědčil systému, kde by tomu bylo naopak). V tomto důsledku také doporučuje posílení role
soudcovských aktérů, tj. předsednické rady, pokud by zároveň její správní uvážení bylo navázáno
na kvalitativní aspekt práva na rovný přístup k veřejným funkcím dle čl. 33 odst. 2 GG, pak by byl
Tschentscherovou optikou daný systém dostatečně odolný proti případné soudcovské kooptaci.967
Je pozoruhodné, že v případě ustanovování zemských soudců (mimo soudců nejvyšších
zemských soudů) podle literatury nehraje okolnost stranictví ve srovnání se spolkovými soudci
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zmíněníhodnou roli.968 Oproti tomu opět v případě ustanovování předsedů vyšších zemských
soudů hraje politická příslušnost roli, což je obhajováno tím, že předsedové soudů jsou orgány
moci výkonné.969 Obdobně je kritizováno (ačkoli bez většího empirického výzkumu) též překládání
soudců na vyšší zemské soudy, které může být z důvodu široké diskrece příslušných správních
orgánů objektem politických machinací.970
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2.6. Komparace systémů soudní správy v ČR a SRN
Ačkoli jsou si v základu obě úpravy v mnohém podobné, konkrétní aplikace je podstatně
odlišná. Hlavní odlišnosti vnímám v tom, že některé koncepty v ČR zcela postrádáme, dále pak
spatřuji odlišnosti v míře soudcovské participace na soudní správě, jakož též v existenci kritérií pro
obsazování soudních funkcí.
V první řadě neprobíhá v ČR široká debata o souvislostech demokratické legitimace se
soudcovskou nezávislostí, potažmo vůbec neodlišujeme mezi jednotlivými modely demokratické
legitimace, ostatně ani mezi pojmy demokratická legitimita a demokratická legitimace. To se
v praxi v ČR projevuje neblaze v debatě o potenciálním zavedení soudcovské samosprávy, neboť
potom není dostatečně zohledněna problematika potenciální emancipace soudní moci, a případná
reforma soudní správy tato hlediska nezohledňující může hrozit snížením kvality soudcovské
nezávislosti.971 Na druhou stranu není možné beze zbytku uzavřít, že by český byrokratický systém,
který správu v téměř celém rozsahu ponechává exekutivě, byl zcela demokraticky legitimní, pročež
u nás tato debata probíhat nemusí.
Zatímco se v německé praxi systém soudní správy přirozeně vyvíjel do dnešní podoby, a
po celou dobu svého vývoje byl rigorózně posuzován z výše uvedených aspektů demokratické
legitimace, v ČR k žádnému takovémuto vývoji nedošlo, naopak je systém velice podobný starému
rakouskému byrokratickému systému soudní správy, který ovšem z mého pohledu není
v soudobém právním státě příliš vhodný. Mám-li tedy srovnat německý systém, kde přes celý vývoj
stále probíhá diskuse, zda jsou jeho jednotlivé aspekty dostatečně demokraticky legitimní, případně
proč jsou či nejsou, se systémem českým, a vztáhnu-li na něj německá měřítka demokratické
legitimace, pak dospívám k závěru, že český systém je z určitých hledisek nedostatečně
demokraticky legitimním.
Díváme-li se na současnou formu soudní správy optikou legitimačního řetězce organizačněformálního modelu, je český systém relativně bezchybný. Legitimační řetězec je vystavěn vcelku
bezmezerovitě, byť určité mezery je možné shledat ve funkčně-institucionálně ne zcela ideálně
řešeném zapojení prezidenta republiky do ustanovování funkcionářů NS a NSS (v omezené míře
totéž platí pro předsedy KS a VS, kde by v kontextu případu Jana Veselého a KS v Ústí nad Labem
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mělo být ujasněno postavení prezidenta republiky; bylo-li by závěrem, že prezident republiky ve
své roli smí přezkoumávat též vhodnost kandidáta, pak by takový závěr byl z funkčněinstitucionálního hlediska též deficitní). K tomuto závěru mě vede zejména úvaha, že ačkoli plyne
ustanovování funkcionářů NS již z Ústavy jako ústavní pravomoc prezidenta republiky, tato není
zcela v souladu se zásadou suverenity lidu vyplývající z čl. 2 odst. 1 Ústavy, neboť politicky
neodpovědnému prezidentu republiky je svěřena pravomoc, za jejíž případný neřádný výkon je
ovšem odpovědná vláda, resp. ministr spravedlnosti. Nejméně přirozené je toto v případě
funkcionářů NS, na jejichž ustanovení, ačkoli jsou podřízenými správními orgány MSp, má MSp
minimální vliv. Nadto ani nelze tvrdit, že by jmenování prezidentem republiky vykazovalo větší
hodnotu z hlediska demokratické legitimace, než byli-li by daní funkcionáři např. voleni některou
komorou parlamentu972 (kde by ovšem posílení personální legitimace pravděpodobně nevyvážilo
oslabení soudcovské nezávislosti a otázky funkčně-institucionální legitimace by též zcela
nevymizely).
Přitom takovéto problémy úprava SRN nevykazuje. Přezkum Spolkového prezidenta v
rámci pravomoci jmenování spolkových soudců se omezuje na přezkum zákonnosti návrhu, nadto
je jmenování soudně vynutitelné.973 Na zemské úrovni je z tohoto hlediska problematičtější volba
soudců výbory pro volbu soudců, ovšem v uvedených případech v duchu čl. 98 odst. 4 GG o daných
ustanovováních rozhodují výbory společně s příslušnými ministry (analogicky jsou sice
předsedové vyšších zemských soudů v Braniborsku a Šlesvicku-Holštýnsku voleni zemskými
sněmy, ale na návrh vlády).974 V SRN tedy dochází k situaci, kdy je soudce či soudní funkcionář
ustanovován osobou, která za jeho činnost nenese přímou odpovědnost, ovšem vždy za současného
podstatného spolupodílení se příslušného ministra. V ČR je možné podobným pohledem nahlížet

972

Tuto úvahu by do určité míry mohlo nabourat zavedení přímé volby prezidenta republiky, byť o tomto závěru
nejsem přesvědčen. Osobně vycházím z postoje, že prezident republiky v současném ústavním systému ČR disponuje
jako ústavní činitel totožnou mírou a povahou demokratické legitimace výkonu pravomocí své funkce, neboť
zavedením přímé volby nedošlo současně k funkčně-institucionální proměně českého ústavního systému. Na tomto
základě prezident republiky má stále pravomoci a ústavní postavení nepřímo voleného prezidenta republiky s jediným
rozdílem daným vyšší personální legitimací plynoucí z přímé volby. Jsem si proto schopen představit ústavní koncepci,
ve které by prezident republiky byl demokraticky legitimovaný k ustanovování soudních funkcionářů o svém vlastním
(správním) uvážení, ovšem takové konstelaci neodpovídá český ústavní systém.
973
Problematiku čl. 63 odst. 1 písm. i) Ústavy v tomto dokládá i případ Petra Langera, viz ČTK, Klaus jmenoval nové
soudce. Čekatel Langer se opět nedočkal, In: ihned.cz, 27. 5. 2009, [online], [cit. 5. 4. 2018], dostupné z:
<https://domaci.ihned.cz/c1-37255390-klaus-jmenoval-nove-soudce-cekatel-langer-se-opet-nedockal>.
974
Viz § 10 odst. 3 Schleswig-Holsteinisches Richtergesetz, (Landesrichtergesetz - LRiG -) in der Fassung vom 23. 1.
1992, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geänd. (Art. 5 Ges. v. 21. 07. 2016, GVOBl. S. 597).
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na jmenování soudců, kde se dosavadní prezidenti republiky projevovali spíše zdrženlivěji, ovšem
vůbec nic zde prezidentu republiky nebrání ministerstvem spravedlnosti navržené uchazeče
odmítnout a navrhovat své vlastní, čímž by došlo k podobné krizi jako v případě jmenování
velvyslanců.975 Toto očividně, jak již bylo nastíněno, neplatí v případě jmenování funkcionářů NS.
Z hledisek modelu organizačně-technické legitimace vnímám českou soudní správu jako
deficitní. Jsou-li integrálními aspekty organizačně-technické legitimace deliberativnost, pluralita a
odbornost, v důsledku čehož systém budí důvěru ve svou vlastní správnost, potom česká soudní
správa takové přesvědčení věru nevzbuzuje. Z hledisek odbornosti schází v ČR transparentně daná
kritéria pro výběr soudců či soudních funkcionářů. V SRN toto do určité míry v případě soudců
plní známky ze státní zkoušky, pro dosažení větší deliberativnosti a plurality dále může dojít k širší
debatě jak na půdě výboru pro volbu soudců, tak v příslušné předsednické radě. V ČR je sice též
předvídána poradní pravomoc soudcovských rad, které ale nejsou srovnatelné s předsednickými
radami SRN, jež jsou vytvářeny jako ústřední orgány pro danou jurisdikci v dané spolkové zemi či
na spolkové úrovni. To jim také umožňuje dosáhnout vyšší nezávislosti a nestrannosti v posuzování
daných uchazečů. Vyjdeme-li z premisy, že většinou nový soudce nastupuje na soudě, kde
absolvoval svou asistentskou či čekatelskou kariéru, potom k němu nemohou být členové
soudcovské rady takového soudu zcela nestranní. Totéž lze uzavřít v případě poradní pravomoci
soudcovských rad při ustanovování soudních funkcionářů v ČR, kde navíc mohou být soudci
osobně zainteresováni, aby jim nebyl jako předseda jmenován odborně kvalifikovaný, ale
manažersky přísný soudce, a naopak by usilovali o jmenování soudce méně kvalifikovaného, se
kterým by ale nehrozily „problémy“. Z tohoto aspektu se systém soudcovských rad tvořených při
každém soudu nejeví z hlediska spolupůsobení při výběru soudců či soudních funkcionářů jako
ideální mechanismus pro zajištění účinné kontroly. Přitom určitou inspiraci SRN je možné v našem
systému spatřit. Např. dle nového systému výběru soudců je komise pro výběr kandidátů na funkci
soudce976 jednou pětičlennou komisí, která má provádět výběr soudních čekatelů s působností pro
celou republiku (což je podobné – i názvem – německým výborům pro volbu soudců).
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Viz ČTK, Spor o velvyslance: Zeman chce obejít Schwarzenberga, In: ihned.cz, 23. 4. 2013, [online], [cit. 6. 4.
2018],
dostupné
z:
<https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/spor-o-velvyslance-zeman-chce-obejitschwarzenberga/r~i:article:777758/?redirected=1523004924>.
976
Viz § 18 odst. 2 Instrukce MSp č. 7/2017 ze dne 23. 11. 2017, č.j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů
na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce.
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Kritéria deliberativnosti a plurality v rámci ustanovování soudců či funkcionářů taktéž trpí
jednostranně zaměřenými výběrovými řízeními. Zmíněná komise pro výběr kandidátů na funkci
soudce i výběrové komise dle instrukce o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu
jsou obsazovány z vůle jednoho člověka – tj. ministra spravedlnosti či předsedy soudu. Za takové
konstelace je dost dobře možné, že komise bude složena z lidí majících podobné politické názory
v oblasti výběru soudců či soudních funkcionářů, což tvoří překážku pro skutečně svobodnou a
nezávislou debatu o daných uchazečích na projednávané funkce. Tak tomu opět není v SRN, kde
jsou paritně sestavovány jak předsednické rady, tak výbory pro volbu soudců.
Materiálně též česká úprava neodpovídá kritériím kontrolního modelu demokratické
legitimace. Hledíme-li na otázku demokratické legitimace prismatem existence efektivní kontroly,
tak ta opět chybí. MSp ve své kontrolní roli jako dohledový orgán pro soudní funkcionáře selhává
jak při jejich výběru, tak kontrole samotného výkonu jejich pravomocí.977 Zároveň neexistují jiné
instituty kontroly zákonnosti, jako např. institut konkurenční žaloby v SRN.978 Připočteme-li
k tomu již zmíněná chybějící kritéria pro výběr soudců a soudních funkcionářů, dostáváme se do
stavu, kdy jsou výběrová řízení na pozice soudních funkcionářů jen obtížně přezkoumatelná, a sami
soudní funkcionáři jsou ve své správní činnosti kontrolováni jen málo. Ačkoli tedy v určitých
oblastech potenciální možnosti kontroly existují (kupříkladu nic nebrání MSp, aby začalo předsedy
soudu nutit navrhovat soudce ke jmenování místopředsedou soudu, je-li daná funkce neobsazena,
či obsazena toliko pověřeným soudcem), jelikož jejich uplatnitelnost je toliko ze strany MSp, které
aktivitou neoplývá, a neexistují efektivní procesy přezkumu (resp. vynucení zákona) ze strany
jiných orgánů či zapojených osob, nepovažuji takový stav za souladný s kontrolním systémem
demokratické legitimace.
O míře participace reprezentantů již bylo zde výše pojednáno. Ačkoli německé
předsednické soudcovské rady neoplývají zpravidla skutečnými rozhodovacími pravomocemi (s
výjimkou bádensko-württemberské předsednické rady),979 hlavní rozdíl v soudcovské participaci
vidím v oblasti tvorby rozvrhu práce. Zatímco v ČR vycházíme z rozvrhu práce jako určitého
nástroje personálního řízení soudců, v SRN je garance práva na zákonného soudce rozvrhem práce
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Více viz kapitola 1. 3 Dílčí závěr.
Více viz podkapitola 2. 3. 1. Správa prostřednictvím moci výkonné písm. a. Předsedové soudů.
979
Viz § 43 odst. 5 Landesrichtergesetz Baden-Württemberg, in der Fassung vom 19. Juli 1972 (GBl. S. 432), zuletzt
geändert am 15. Dezember 1997 (GBl. S. 522).
978
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svěřena předsednictvu jako projev samosprávy.980 Tím je v praxi postavení předsedy soudu
podstatně omezené, neboť ten není fakticky neomezeným pánem nad soudcovskou činností
každého jednotlivého soudce. Podstatným rozdílem je též existence pravidel pro samotné vytváření
rozvrhu práce, zejména pro určitou stálost zamezující překotnosti změn rozvrhu práce. V ČR je na
druhou stranu tvorba rozvrhu práce svěřena výlučně předsedovi soudu, který jej nadto smí měnit
dle potřeby.981 Z hlediska soudcovské nezávislosti proto hodnotím jako vhodnější úpravu SRN.
Z globálního pohledu je tedy soudní správa moci soudní v SRN vykonávána
v byrokratickém modelu, který se ovšem od toho v ČR liší výrazně vyšší mírou zapojení orgánů
moci soudní do jejího výkonu. Ačkoli německý model není jako celek přijímán zcela bez výhrad,
které je možné vnímat zejména v určité politizaci výběru soudců,982 či změnách rozvrhů práce
s určitými prvky libovůle,983 německý systém jako celek považuji za odolnější v kontextu
nebezpečí případné homogenizace justice, která by hrozila, rozhodovali-li by o ustanovování
soudců zejména, popř. výlučně reprezentanti moci soudní, i z hlediska politické homogenizace,
kdy by naopak ustanovování soudců spočívalo stabilně a výlučně v rukou jednoho politického
aktéra, což je též umenšeno existencí tzv. konkurenční žaloby.984 Také ochranu soudcovské
nezávislosti vnímám jako silnější, zejména z hlediska širokých možností podání buď žaloby ke
služebnímu soudu,985 nebo správních žalob.986
Dalším podstatným rozdílem je absence alternativních forem soudcovské funkce, jako by
byl např. soudce na čas či na zkoušku.987 Zejména absenci zkušební doby u nově jmenovaných
soudců vnímám v kontextu chybějících kritérií pro výběr soudců negativně, neboť po jmenování
se jakákoli další dispozice se soudcem stává podstatně problematičtější (je možné, že se v této
oblasti pozitivně projeví nedávná instrukce MSp č. 7/2017 ze dne 23. 11. 2017, č. j. 1002/2015LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke
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Viz Zimmermann, Rauscher T., Krüger W., Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit
Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 3. svazek, 5. vydání, GVG § 21a m. č. 2.
981
V praxi se toto u některých soudů projevuje velmi častými změnami, namátkově MS v Praze byl za rok 2017
změněm více než dvacetkrát, viz Městský soud v Praze, In: justice.cz, [online], [cit. 18. 4. 2018], dostupné z:
<https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=6723&d=351914>.
982
Viz kapitola 2. 5. Politické ustanovování soudců a německé úvahy de lege ferenda.
983
Viz podkapitola 2. 2. 4. Nezávislost moci soudní ve vztahu k movi výkonné a zákonodárné.
984
Viz rozsudek BVerwG ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 2 C 16/09 (OVG Koblenz).
985
Viz § 26 odst. 3 DRiG.
986
Viz § 42 odst. 1 VwGO.
987
K vhodnosti inspirace např. viz Macková A., Nezávislost soudců, 1998 Praha, Ediční středisko Právnické fakulty
UK Praha, ISBN: 8085889196, s. 34.
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jmenování do funkce soudce). Každopádně otázky personální správy justice nespadají do záběru
této diplomové práce.
Pozitivně pro ČR vyplývá naopak míra politizace ustanovování či povyšování soudců, která
není v ČR tak zřetelná, jako v případě vyšších soudů SRN. Členství soudců v politických stranách
není v ČR empiricky prozkoumaným tématem, nicméně zhruba 50 % podíl soudců straníků na
spolkových soudech SRN v případě ČR není očekávatelný. Důvod pro to vidím zejména
v imanentně rozdílném způsobu ustanovování spolkových soudců, kdy v důsledku silné role
výboru pro volbu soudců a příslušného spolkového či zemského ministra je na jednu stranu sice
proces velice demokraticky legitimní, ale taktéž ne zcela prostý politických tlaků, které jdou ruku
v ruce s vyšší demokratičností. Na zemské úrovni není politický tlak až tak zřetelný, neboť tam je
posíleno postavení soudců též v důsledku existence soudcovských členů výborů pro volbu soudců.
Oproti tomu v ČR není až tolik zřetelné ustanovování či povyšování soudců dle jejich
politické příslušnosti, jakož spíše z hlediska jejich sociálních vazeb na jednotlivé soudní
funkcionáře988 (zejména předsedy KS), neboť vliv reprezentantů moci soudní na výběrové procesy
je až na povinná vyjádření soudcovských rad malý, a MSp ve vztahu k předsedům soudů
nevykonává přespříliš své dohledové pravomoci. Z tohoto hlediska české justici spíše než
politizace hrozí homogenizace a určitá izolace, neboť výběr plyne zejména z rukou předsedů soudů
jako homogenní kasty a upřednostňujících v uchazečích podobné kvality, popř. tolerujících
podobné poklesky (to se projevuje kupříkladu tím, že dochází k výběru příbuzných současných
soudců).989
Výše uvedený stav platil beze změny do 1. 1. 2018, kdy vstoupila v účinnost instrukce MSp
č. 7/2017, ze dne 23. 11. 2017, č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci
soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, jejíž ambicí je sjednotit
roztříštěnou a neupravenou formu výběru nových čekatelů a soudců a centralizovat samotný výběr
soudců.990 Zda se zmíněná instrukce projeví vyšší objektivizací výběrových procedur, zamezení
případné homogenizaci justice, a vymýcení dosavadního systému označitelného za ohrožený
nepotismem, je za momentálního stavu předčasné tvrdit.
988

Viz Kühn Z., Judicial Administration Reforms in Central-Eastern Europe, In: Seibert-Fohr A., Judicial
independence in Transition, 2012 Berlín, s. 612.
989
Tamtéž, s. 612 a násl.
990
Což bylo již dlouhodoběji navrhované řešení, viz Langášek T., Dva vybrané problémy justice a možnosti jejich
řešení, In: Beránek S., Česká justice – otázka správy a nezávislosti, Sborník 2010 Praha, Transparency international,
ISBN: 9788087123157, s. 195.
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Podobné je možné tvrdit u ustanovování soudních funkcionářů, kde sice v ČR taktéž není
patrná jeho politizace, ovšem nelze přehlédnout, že samotný výběr funkcionářů je v důsledku
nevhodně koncipovaných řízení velice závislý na osobě určující složení výběrových komisí, čili je
zde možno vypozorovat určitou vazbu na ustanovování v návaznosti na známosti s ostatními
soudními funkcionáři a ministrem spravedlnosti.
Zřetelným rozdílem mezi ČR a SRN je existence funkčních období, která v SRN nejsou
standardně předvídána ani v případě veřejné správy, a pokud ano, tak bez možnosti opakovaného
jmenování. Na tomto základě jsou němečtí soudní funkcionáři v podstatně nezávislejší pozici než
jejich čeští kolegové.
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3.

Úvahy de lege ferenda
Vycházeje z v části I vykresleného stavu, považuji českou soudní správu za deficitní co do

ochrany soudcovské nezávislosti daných soudních funkcionářů, jakož též co do demokratické
legitimity z německé perspektivy, přičemž obě dvě tyto skutečnosti mají vážné ústavněprávní
konotace. Zmíněné problémy plynou zejména z nekoncepčnosti současného systému soudní
správy, který v sobě kombinuje jak určité prvky byrokratického a samosprávného systému. Tato
část práce nemá za ambici vykreslit optimální model soudní správy, spíše naznačit různá vodítka,
která by měla být zohledněna při případné realizaci reformy soudní správy. Nutnou podmínkou
případné reformy je proto široká odborné debata na toto téma.
Závěrečná část této práce je členěna do tří kapitol. První se zabývá nastíněním základních
východisek pro uskutečnění případné reformy soudní správy (3. 1.), dále je pojednáno o možných
řešeních současného ústavně problematického opakovaného jmenování (3. 2.), což je uzavřeno
krátkým nastíněním možných řešení dalších v této práci zmíněných problémů současného systému
soudní správy v ČR (3. 3.).

3.1. Základní reformní východiska
V rámci nápravy současného stavu máme otevřenou celou řadu možných řešení. Předně je
nutné stanovit, z čeho současný stav vyplývá, a co je žádaným cílem. Z mého pohledu má
především vliv na současný stav nekoncepčnost MSp účinně dozorovat dodržování zákonů a
vlastních instrukcí a určitá neochota pustit se do skutečně systémové změny, dále potom nevhodně
koncipovaná výběrová řízení, která selhávají v úkolu objektivizovat obsazování postů soudních
funkcionářů, mimo jiné z důvodu neefektivního zapojení reprezentantů moci soudní do celé
procedury, což ve svém konečném důsledku kulminuje v materiálním porušování závěrů nálezu Pl.
ÚS 39/08 a z toho vyplývající protiústavnosti správní praxe, která je v některých případech toliko
materiální (dlouhodobá pověření, popř. pověření vykazující znaky neformálního opakovaného
jmenování), či též formální (přímá opakovaná jmenování či bezprostřední „sestupy“ předsedů
soudu v rámci téhož soudu.
Cílem nápravy těchto problematických míst české soudní správy by potom mělo být
dosažení vyššího stupně individuální nezávislosti soudních funkcionářů v rámci jejich soudní role,
což ve svém konečném důsledku poslouží vyšší kvalitou soudní činnosti pro adresáty soudní
působnosti – občany. Zvýšení míry demokratické legitimity by též v konečném důsledku mělo
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zamezit homogenizačním tendencím při výběru nových soudců, což by se opět mělo projevit ve
zvýšení kvality výkonu soudnictví.991
V tomto kontextu máme na výběr z řady možností větší či menší reformy,992 kterou
nicméně vnímám v některé z nastíněných podob jako nutnou, a to v zájmu završení tranzice
ústavního systému ČR (potažmo moci soudní ve vztahu k ostatním státním mocem) k stabilnímu
právnímu státu.993 Následující výčet nemá povahu vyčerpávajícího taxativního výčtu všech
možných úprav soudní správy, jako spíše nastínění hlavních směrů a problémů reformy soudní
správy, které bezesporu dále je možné více či méně flexibilně pozměnit. Následující pasáž se
věnuje regulaci v materiálním smyslu, která nutně nevyžaduje zákonnou podobu (některé formy
řešení s výraznějším zapojením reprezentantů moci soudní ovšem změnu na zákonné a
pravděpodobně též ústavní úrovni nutně předpokládají), nicméně takovou z hlediska stability
regulace považuji za pozitivní, byť je nutné zohlednit, že jednou přijatou úpravu by s největší
pravděpodobností již nebylo tak lehké změnit, čili každé řešení by bylo záhodno přijmout po
rozsáhlé politické i odborné debatě.
V první řadě je nutné se vypořádat s otázkou ustanovování soudních funkcionářů a doby
jejich funkčního období (považujme za konstantu, že funkcionáře není možné zprostit funkce mimo
kárné řízení):
a)
b)
c)

Návrat k tradičnímu správnímu modelu zavedením funkčního období
soudních funkcionářů bez časového omezení,
ponechání časově omezených funkčních období bez umožnění
opakovaného jmenování na jakémkoliv soudu (pravidlo „jednou a
dost“),
ponechání časově omezených funkčních období bez umožnění
bezprostředního opakovaného jmenování do totožné funkce i
případného sestupu z funkce předsedy soudu na funkci
místopředsedy téhož soudu,

991

Ostatně před formalistickou homogenizací bez profesního étosu, jíž je možné dosáhnout nekontrolovanou kooptací,
varuje též J. Kysela, viz Kysela J., Kdopak by se „soudcovského státu“ bál?, In: Šimíček V., Role nejvyšších soudů
v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?, Sborník, 2007 Brno, Masarykova univerzita, ISBN:
9788021042629, s. 143.
992
Jako určité dogma budu vycházet z hierarchického formátu soudní správy, neboť případné úvahy nad systémem
alternativním jsou za momentálního stavu ve formě značně abstraktní, viz Čermák K., Soudní hierarchie – úvahy
futurologické, In: Šimíček V., Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?, Sborník,
2007 Brno, s. 53.
993
Na dosud nedokončenou tranzici a stabilizaci právního státu v ČR naráží např. J. Vyklický, viz příloha č. 1; nebo M.
Kopa, viz Kopa M., Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi, 2012 Praha, Linde, ISBN:
9788072018734, s. 27.
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d)

ponechání časově omezených funkčních období s umožněním
neomezeného opakovaného jmenování.

Další nutnou proměnnou je otázka jmenujícího orgánu. Ve všech těchto případech
vycházím z existence výběrových řízení jako dané:
I.
II.
III.

Ustanovování mocí výkonnou se současnou mírou soudcovské
participace,
ustanovování mocí výkonnou s posílenou mírou soudcovské
participace,
ustanovování orgány reprezentujícími moc soudní.

Pro vyjasnění případných nejasností lze zjednodušeně říci, že model pod písm. a) č. I.
reprezentuje ustanovování soudních funkcionářů po nálezu Pl. ÚS 18/06, model pod písm. c) č. I.
úpravu od vydání instrukce ministra Pospíšila994 do vydání instrukce ministryně Válkové,995
přičemž současný model nelze z důvodu určité libovůle panující ve věci opakovaného jmenování
do těchto kategorií bezezbytku zatřídit.

3.2. Řešení problematiky opakovaného jmenování
Současná situace ukazuje nutnost zodpovězení primární otázky, za jakým účelem máme
zavedená časově omezená funkční období soudních funkcionářů. Jak vyplynulo již z nálezu Pl. ÚS
18/06, otázka manažerské efektivity je vážným problémem soudní správy.996 Tuto otázku omezená
funkční období do určité míry řeší, neboť dříve aplikovaná možnost flexibilního odvolání
funkcionáře osobou mající pravomoc jmenovat se ovšem v důsledku nálezů Pl. ÚS 7/02 a Pl. ÚS
18/06 ukázala jako ústavně nepřijatelná pro rozpor s principem soudcovské nezávislosti.
Považujme otázku pravomocí soudních funkcionářů v následující pasáži za věc víceméně
uzavřenou, kdy určitou možností by bylo přesunutí jednotlivých oblastí působnosti soudních
funkcionářů v ekonomickém chodu soudu (např. vypisování veřejných zakázek, podepisování
faktur atd.) na úřednický personál podřízený příslušné složce moci výkonné. Soudním
funkcionářům by poté byla ponechána reprezentace soudu, a působnost v soudně-správní oblasti
(např. služební dohled nad soudci). Protože tento model není ČR ani podobným zemím
s byrokratickým systémem soudní správy (SRN, Rakousko) vlastní, není v této práci více
994

Viz instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
Viz instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp.
996
Kupříkladu viz Bárta J., Dvě podivná rozhodnutí Ústavního soudu, In: Soudcokracie v ČR fikce, nebo realita?, 2006
Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, ISBN: 9788087806807, s. 79
995
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zohledněn. Manažerský systém soudní správy je realizován kupříkladu u soudů USA, přičemž
proponentem zavedení takového modelu správy z hledisek efektivity je kupříkladu J. Sváček.997
Zákonodárce proto jako možné řešení pro vyloučení manažersky neschopných funkcionářů
zavedl časové omezení funkčních období. Již před přijetím zákona č. 314/2008 Sb. zaznívala z úst
právnické veřejnosti varování998 před samotným zavedením funkčních období bez vyřešení
navazujících ústavněprávních hledisek opakovaného jmenování, např. zapojením reprezentantů
moci soudní do ustanovování soudních funkcionářů, k tomu ovšem dosud nedošlo. Situaci je proto
nutné vyřešit. Možnostmi řešení tohoto dilematu disponuje zejména MSp, jak poznamenává též L.
Vávra.999 V následujících podkapitolách se proto práce věnuje rozličným přístupům řešícím
ústavní problémy opakovaného jmenování, a to nejprve možností jeho celkového vyloučení
(3. 2. 1.), dále pak jeho umožněním v návaznosti na zajištění vyššího podílu moci soudní na
ustanovování soudních funkcionářů (3. 2. 2.).

3.2.1.

Zákaz opakovaného jmenování

Zákaz opakovaného jmenování je možné vyvodit z výše naznačených řešení pod písm. a),
b) a c). Zrušení časově omezených funkčních období je bezesporu možným řešením, a bylo by
ústavně konformnější než současný stav. Přijetí tohoto řešení zabraňuje jednak politická vůle (ze
způsobu zavedení časově omezených funkčních období je zřejmé, že samotnému zavedení
funkčních období nepředcházela obšírná odborná debata),1000 protože časově omezená funkční
období jsou elegantním instrumentem pro udržení dostatečného vlivu moci výkonné na soudní
funkcionáře, neboť v důsledku nálezu Pl. ÚS 18/06 přišli o v praxi neomezenou možnost jejich
odvolání.

997

Viz Sváček J., Změny v soudnictví jsou zapotřebí, In: Bažantová I., Loužek M., Potřebuje české soudnictví
reformu?, Sborník, 2004 Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, ISBN: 8086547345, s. 25, 29.
998
Viz Baxa J., Optimální model správy soudnictví z perspektivy nejvyšších soudů II., In: Kysela J., Hledání
optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 119 a násl., shodně též
Malenovský J., K časové omezenosti a obnovitelnosti mandátu ústavních, mezinárodních a evropských soudců a
k přenosnosti těchto charakteristik na mandát vrcholných funkcionářů obecných soudů, In: Šimíček V., Role
nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?, Sborník, 2007 Brno, s. 158, 168; Malenovský
J., Nakousnuté sousto nezávislosti soudní moci na moci výkonné zůstává na stole, In: Právní rozhledy, 2008 Praha, č.
8, s. 276; Viz Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic – in Search of a Constitutional Balance,
2009, [online], [cit. 16. 4. 2018], dostupné z: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511108>.
999
Viz Paseková E., Justice a politici řeší, jak na opakování mandátu soudních funkcionářů, které zakázal Ústavní
soud, In: ceska-justice.cz, 1. 4. 2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.ceskajustice.cz/2016/04/justice-a-politici-resi-jak-na-opakovani-mandatu-soudnich-funkcionaru-ktere-zakazal-ustavnisoud/>.
1000
Viz podkapitola 1. 1. 2. Vývoj jmenování soudních funkcionářů od zavedení ZSS.
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Omezená funkční období mimoto zavádí jako pozitivní efekt možnost výrazně
jednoduššího zbavení se odborně nezpůsobilých funkcionářů, což by za stavu bez časového
omezení bylo podstatně složitější (nedocházelo-li by pouze ke jmenování funkcionářů na sklonku
důchodového věku, to by ovšem ústilo v určitou gerontokracii soudní správy).
Řešení pod písm. b), neboli princip „jednou a dost“ by teoreticky mohl fungovat v případě
prodloužení funkčního období soudních funkcionářů. Takové prosté prodloužení by ovšem muselo
být nejspíše delší, což by naopak šlo proti smyslu funkčních období jako celku, neboť bylo-li by
funkční období příliš dlouhé, potom by se materiálně shodovalo s funkčním obdobím
neomezeným. Reálně lze sice očekávat, že i v případě neomezených funkčních období by
funkcionáři po určité době sami končili, ať už ze zdravotních důvodů, změny soudu, věku, atd.
závěr o sjednocení délky funkčních období všech funkcionářů na 10 letech (v případě NS a NSS
by šlo uvažovat naopak o prodloužení na 12 let, aby funkcionáři nekopírovali dvoumandátové
desetileté prezidentské cykly) se jeví jako logické vyústění, které bylo navrhováno kupř.
Soudcovskou unií,1001 či z důvodu krátké sedmileté délky též Vávrou,1002 přesto je takové řešení
jen obtížně představitelné bez současné podstatné redukce počtu soudů (potažmo soudních
funkcionářů), neboť současných cca 300 soudních funkcionářů1003 lze jen těžko kompletně vyměnit
každých 7 až 10 let (vycházeje z počtu cca 3000 soudců)1004 bez současného poklesu kvality soudní
správy. Toto řešení nelze označit za reálné či vhodné za současné ústavní a správní situace v ČR,
minimálně pokud by nedošlo k redukci počtu soudů (např. zrušením OS), což je ovšem velmi
komplexní otázka přesahující záměr této práce.
Řešení pod písm. c) připomíná úpravu instrukce ministra Pospíšila,1005 která v § 5
podmiňovala bezprostřední jmenování po skončení funkčního období na vyšší funkci u téhož soudu
nebo na funkci u jiného soudu souhlasem soudcovské rady příslušného soudu. Bohužel tato úprava
se ukázala v praxi jako nedostatečná, neboť z vlastního zkoumání mi není známo, že by některé
jmenování funkcionářem ztroskotalo právě na § 5 zmíněné instrukce, nebo, že by toto ustanovení
bylo vůbec v daných vyjádřeních soudcovských rad zmíněno (je možné, že o této pravomoci

1001

Viz bod IV. usnesení 22. shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR z 13. 10. 2012.
Viz Léko K., Soudů může být i daleko méně [rozhovor s L. Vávrou], Lidové noviny, 4. 4. 2016, s. 15.
1003
Viz Baxa J. Optimální model správy soudnictví z perspektivy nejvyšších soudů II., In: Kysela J., Hledání
optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 119.
1004
Tamtéž, s. 121.
1005
Viz instrukce MSp ze dne 22. 12. 2010, č. j. 215/2010-OJ-ORGV.
1002
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členové soudcovských rad ani nevěděli). Petrifikace současného stavu taktéž není dost dobře
možná, jelikož s přihlédnutím k probíhající migraci soudních funkcionářů mezi jednotlivými
soudy1006 se jeví nebezpečí, že by se soudci nechali personálně zkorumpovat za účelem dosažení
jmenování na jiném soudě, dostatečně reálným, a reprezentanti moci soudní nemají možnost takové
jmenování překazit. Proto, nedošlo-li by opět k podstatné redukci počtu soudů, toto řešení
obsahově splývá s řešeními dle následující podkapitoly.

3.2.2.

Umožnění opakovaného jmenování prostřednictvím posílení brzd a

protivah
Druhou možností pro zajištění žádané odborné kapacity je ponechání možnosti
opakovaného jmenování, a to za realizace postulátu ÚS z nálezu Pl. ÚS 39/08 spočívajícím
v umožnění většího podílu reprezentantů moci soudní na ustanovování soudních funkcionářů, což
je paradoxně řešení, které v soudobé debatě o opakovaném jmenování funkcionářů příliš
nezaznívá. Při takovém řešení by nebylo v žádném případě nutné, aby funkcionáře jmenoval orgán
soudcovské samosprávy (výše uvedené řešení pod č. III.), pravděpodobně by postačovalo vytvoření
určité spolupráce mezi mocí výkonnou a soudní (řešení pod č. II.), což naopak příliš zmiňováno
není.
a.

Soudní samospráva jako cesta?

Otázka vytvoření soudcovské samosprávy není v ČR ničím novým, proponována byla
mnohými reprezentanty moci soudní,1007 popřípadě z akademické sféry J. Přibáněm,1008 či
opatrněji pro zavedení silnějšího podílu reprezentantů moci soudní na soudní správě A.

1006

Viz podkapitola 1. 2. 5. Migrace soudních funkcionářů.
Kupříkladu viz Léko K., Někteří soudci úmyslně porušují právo, [rozhovor s L. Derkou], In: Lidové noviny, 24.
10. 2016, s. 14; Šimáčková K., Jak vybrat ty správné soudce?, In: Šimíček V., Role nejvyšších soudů v evropských
ústavních systémech – čas pro změnu?, Sborník, 2007 Brno, s. 174; Malenovský J., Nakousnuté sousto nezávislosti
soudní moci na moci výkonné zůstává na stole, In: Právní rozhledy, 2008 Praha, č. 8, s. 275; Paseková E., Výběr
nových funkcionářů je problematický a je třeba upravit zákonem, shodli se soudci s Pelikánem, In: ceska-justice.cz, 4.
11. 2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2016/11/vyber-novych-funkcionaru-jeproblematicky-je-treba-upravit-zakonem-shodli-se-soudci-s-pelikanem/>; Rychetský P., Tři otázky k Nejvyššá radě
soudnictví, In: Pavel A., Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? Sborník, 2015 Brno, Nejvyšší soud, s. 123 a násl.;
Vyklický J., Správa soudu a postavení soudního funkcionáře z hlediska nezávislosti soudní moci, In: Kysela J., Hledání
optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 123 a násl.;
1008
Viz Přibáň J., Moc soudní je „nejméně nebezpečná“: několik poznámek k deficitu soudcovské samosprávy a
nezávislosti české justice, In: Kysela J., Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník,
2008 Praha, s. 41.
1007
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Mackovou,1009 určité takové závěry lze dovodit též z odlišných stanovisek v rámci judikatury
ÚS.1010 Zavedení soudcovské samosprávy bylo též zakotveno do koaliční smlouvy ČSSD, KDUČSL a ANO.1011 Naopak spíše pro menší konzervativnější změny byl kupříkladu J. Sváček.1012
Kategoricky se proti možnosti zavedení soudní samosprávy postavil ministr spravedlnosti
R. Pelikán,1013 který inspiraci naopak shledává v německém modelu správy soudnictví, hlasy proti
se ozývají zejména od reprezentantů akademické sféry,1014 opatrně se k této otázce vyjádřil též
J. Kysela,1015 na otázku problematické odpovědnosti představitelů moci soudní poukazuje
S. Křeček,1016 na problematičnost příliš širokých pravomocí v personální oblasti z důvodů
demokratické legitimity poukazuje též T. Langášek,1017 který je spíše pro vyvážení postavení moci
výkonné i soudní v oblasti soudní správy.1018
Ačkoli osobně souhlasím s D. Zemanovou,1019 J. Baxou,1020 či T. Lichovníkem1021 v tom, že
se v ČR byrokratický systém v jeho současné podobě již vyčerpal, současnou debatu o zavedení
1009

Viz Macková A., Nezávislost soudců, 1998 Praha, s. 55 a násl.
Viz Malenovský J., Nakousnuté sousto nezávislosti soudní moci na moci výkonné zůstává na stole, In: Právní
rozhledy, 2008 Praha, č. 8, s. 273.
1011
Viz Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017, [online] [cit.
12. 4. 2018], dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf>,
s. 24.
1012
Viz Sváček J., Změny v soudnictví jsou zapotřebí, In: Bažantová I., Loužek M., Potřebuje české soudnictví
reformu?, Sborník, 2004 Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, ISBN: 8086547345, s. 30.
1013
Viz Ministr Pelikán: nevymýšlejme akademické modely a poučme se o správě justice tam, kde dobře funguje,
tisková zpráva, 22. 5. 2015, [online], [cit. 18. 4. 2018], dostupné z:
<https://www.anobudelip.cz/cs/makame/archiv/tiskove-zpravy/ministr-pelikan--nevymyslejme-akademicke-modelya-poucme-se-o-sprave-justice-tam-kde-dobre-funguje-21863.shtml>.
1014
Kupříkladu viz Winterová A., Nezávislost soudní moci a správa soudnictví, In: Kysela J., Hledání optimálního
modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 95; Sládeček V., K takzvané samosprávě
soudnictví, In: Kysela J., Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha,
s. 101 a násl.; Zoulík F., Státoprávní problémy soudcovských rad, Právní praxe, 2000, č. 8, s. 489.
1015
Viz Kysela J., Jinak, anebo jinak a lépe? Malá reflexe velkého tématu, In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?
Sborník, Nejvyšší soud, 2015 Brno, s. 123 a násl
1016
Viz Křeček S., Právo, justice a politika – několik poznámek k problému, In: Smekal H, Pospíšil I., a kol.,
Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize, Sborník, 2013 Brno,
Masarykova univerzita, ISBN: 9788021062825, s. 178 a násl.
1017
Viz Langášek T., Dva vybrané problémy justice a možnosti jejich řešení, In: Beránek S., Česká justice – otázka
správy a nezávislosti, 2010 Praha, s. 192 a násl.
1018
Tamtéž, s. 195 a násl.
1019
Viz Paseková E., Výběr nových funkcionářů je problematický a je třeba upravit zákonem, shodli se soudci
s Pelikánem, In: ceska-justice.cz, 4. 11. 2016, [online], [cit. 12. 3. 2018], dostupné z: <http://www.ceskajustice.cz/2016/11/vyber-novych-funkcionaru-je-problematicky-je-treba-upravit-zakonem-shodli-se-soudci-spelikanem/>.
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optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku, Sborník, 2008 Praha, s. 117.
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Viz Lichovník T., Vyvážení mocí a argumenty ve prospěch nové úpravy správy soudnictví, In: Beránek S., Česká
justice – otázka správy a nezávislosti, 2010 Praha, s. 159.
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soudcovské samosprávy vnímám jako špatnou. Z žádné strany totiž nepřicházejí skutečně
komplexní návrhy na zavedení soudcovské samosprávy, které by se podrobně a s přihlédnutím
k ústavní a správní realitě v ČR věnovaly dané problematice, a na kterých by bylo možné dále
stavět (takovými rozhodně nebyly návrhy z pera Kolegia předsedů KS,1022 ani Soudcovské unie,1023
potom již vůbec ne lakonický návrh T. Lichovníka na zavedení buďto přímé volby předsedů
soudů,1024 nebo alespoň obligatorní návrhové či kontrasignační pravomoci soudcovské rady daného
soudu vůči ministru spravedlnosti).1025 Určitou výjimkou byla pracovní skupina Josefa Baxy na
NSS, která byla ustavena za ministryně Válkové, nicméně její činnost ministr Pelikán záhy po svém
jmenování zastavil,1026 pročež tato pracovní skupina žádné hmatatelnější závěry nevyprodukovala.
Návrhy Soudcovské unie i T. Lichovníka vůbec nezohledňovaly otázky demokratické
legitimity. Volba soudních funkcionářů soudci daného soudu je problematická jednak z toho
hlediska, že není demokraticky legitimní z perspektivy žádného modelu demokratické legitimace.
V případě jejího zavedení by bylo možné činnost soudních funkcionářů legitimizovat toliko věcně
prostřednictvím jejich částečné závislosti na MSp, jelikož ovšem MSp v kontrolní činnosti
aktivitou přespříliš neoplývá,1027 materiálně by byla kontrola činnosti soudních funkcionářů lidu
odepřena (nadto kontrolní model demokratické legitimace počítá s totální substitucí personální
legitimace legitimací věcnou pouze ve výjimečných případech – zde by taková substituce byla
inherentně spojená s veškerou činností soudních funkcionářů), což by ve svém důsledku vedlo
k delegitimaci výkonu působnosti soudních funkcionářů tímto způsobem zvolených. Z této
nelegitimity také vyplývá určitá nepraktičnost volby soudních funkcionářů soudci daného soudu,
neboť soudci by opět mohli volit zejména takové funkcionáře, kteří by jim nedělali problémy
v oblasti dozorové působnosti, ačkoli Lichovník tvrdí opak,1028 jeho závěr, že by soudci sami
vyžadovali spíše náročnější než laxní předsedy, není opřen o žádná relevantní data (a za
„romantický“ byl smířlivě označen J. Vyklickým).1029
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Viz Sváček J., Navrhujeme nový model soudní správy, In: Soudce, č. 9, s. 2.
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Zmíněný návrh Soudcovské unie byl z tohoto hlediska ještě problematičtější, neboť
předvídal existenci nejvyšší soudcovské rady, jejíž členy by ale byli výlučně soudci, a která by
nadto přejala všechny podstatné oblasti personální působnosti (nominování osob ke jmenování do
funkce soudce prezidentem republiky, přidělování soudců k jednotlivým soudům, jmenování a
odvolávání funkcionářů OS, KS a VS, předkládání nominací na jmenování funkcionářů NS a NSS),
jakož i v oblasti finanční (překládání návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovně a rozhodování o
využití takového rozpočtu). Takto široce stanovená působnost bez jakéhokoliv spolupůsobení moci
výkonné by eminentně hrozila emancipací, s tím spojenou demokratickou delegitimací, a
homogenizací podstatné části soudní moci.1030 Za nereálné a mimo realitu kompromisního řešení
tuto koncepci označila také analýza soudcovských samospráv provedená NSS.1031
Řešení představené Kolegiem předsedů KS bylo kompromisnější, zejména z hlediska
složení navrhovaného samosprávného Soudního kolegia (polovina soudcovská, polovina
nesoudcovská), již ne tolik z perspektivy pravomocí (zejména personální v oblasti výběru a školení
soudců, ustanovování soudních funkcionářů a rozpočtové správy soudů). Na tomto návrhu by bylo
však možné dále stavět.
Dlužno dodat, že z obou návrhů nakonec vycházel pozdější návrh Soudcovská unie, který
již přejal závěr o smíšeném složení nejvyšší soudcovské rady (s většinou soudců).1032
Jako problematické vnímám, že většina dosavadních úvah nad zavedením soudní
samosprávy vyhází z tzv. „euromodelu“, což je koncept relativně silné nejvyšší soudcovské rady
obsazené většinově soudci, který vyplývá z rozličných doporučení EU i Rady Evropy, které se jej
snažily pomocí spíše neformálního tlaku v rámci přístupových jednání nechat zavést v tehdy dosud
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Ostatně z tohoto důvodu je kupříkladu Súdna rada Slovenskej republiky skládána paritně soudci, prezidentem,
Národnou radou a vládou, viz Cibulka Ľ., Súdna rada v ústavnom systéme Slovenskej republiky, In: Hloušek V.,
Šimíček V., Dělba soudní moci v České republice, Sborník, 2004 Brno, Masarykova univerzita, ISBN: 8021033185,
s. 199.
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Viz Hledání optimálního modelu (samo)správy soudnictví v České republice, analýza NSS, č. j. D-202/2008/ODA,
In: nssoud.cz 22. 8. 2008, s. 10, [online], [cit. 18. 4. 2018] dostupné z: <http://www.nssoud.cz/Hledani-optimalnihomodelu-samo-spravy-soudnictvi-v-Ceske-republice/art/547?tre_id=193>.
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Viz Lichovník T., Vyvážení mocí a argumenty ve prospěch nové úpravy správy soudnictví, In: Beránek S., Česká
justice – otázka správy a nezávislosti, 2010 Praha, s. 165 a násl.
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nečlenských zemích středovýchodní Evropy. 1033 Takový přístup se ukázal jako chybný,1034 neboť
„euromodel“ se v konečném důsledku projevil v izolaci soudců od vnějších vlivů za současného
zmocnění relativně úzkého počtu soudců ke správě soudnictví1035 (což je v kombinaci nízké
politické kultury i demokratických tradic v postsocialistických zemích poměrně nebezpečná
konstelace). Toto opomíjení možnosti existence interních ohrožení soudcovské nezávislosti zevnitř
samotné moci soudní se jeví jako systémová chyba tohoto správního modelu, neboť seniorní soudci
či soudní funkcionáři mohou vykonávat na soudce nepřijatelné tlaky zcela totožně jako
představitelé jiné moci, a je nereálné předpokládat, že jsou soudci proti těmto svodům zcela imunní
(a empiricky se ukazuje, že nejsou). Taktéž je lichá představa, že by se snad seniorní soudci ještě
ze socialistických dob (či minimálně studující za doby socialismu) přes noc stali nezávislými a
odpovědnými manažery.1036 D. Kosař s M. Bobkem v tomto ohledu trefně připomínají, že o justici
není možné mluvit jako o objektu, nýbrž jako o subjektu,1037 na nějž je nutné hledět podobnou
optikou jako na ostatní orgány veřejné moci.
Ani tyto spíše špatné zkušenosti bezesporu neznamenají, že by byla existence soudní
samosprávy u nás již ex ante vyloučena, osobně si ale myslím, že debata o zavedení soudcovské
samosprávy musí v první řadě být akademická a komplexní, což v nynější době neshledávám.
Ústavní a správní experti by měli srovnat rozličné modely soudní samosprávy, a ty se pokusit
1033

Viz Bobek M., Kosař D., Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and
Eastern Europe, 2013, [online], [cit. 16. 4. 2018], dostupné z:
<https://www.coleurope.eu/system/files_force/researchpaper/researchpaper_7_2013_bobek_kosar.pdf?download=1>.
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K Maďarsku viz Fleck Z., Judicial Independence and Its Environment in Hungary, In: Přibáň J., Roberts P.,
Young J., Systems of Justice in Transition: Central European experiences since 1989, Sborník, 2003 Aldershot
(Velká Británie), Ashgate Publishing Limited, 2003 Burlington (USA), Ashgate Publishing Company, ISBN:
0754623173, s. 129; Fleck Z., Judicial Independence in Hungary, In: Seibert-Fohr A., Judicial Independence in
Transition, 2012 Berlín, s. 827 a násl.; ke Slovensku viz Kühn Z., Judicial Administration Reforms in CentralEastern Europe, In: Seibert-Fohr A., Judicial Independence in Transition, s. 605; Bobek M., Kosař D., Global
Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe, 2013, [online], [cit.
16. 4. 2018], dostupné z: <https://www.coleurope.eu/system/files_force/researchpaper/researchpaper_7_2013_bobek_kosar.pdf?download=1>.; Bobek M., The Administration of Courts in the
Czech Republic – in Search of a Constitutional Balance, 2009, [online], [cit. 16. 4. 2018], dostupné z
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511108>.
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Viz Bobek M., Kosař D., Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and
Eastern Europe, 2013, [online] [cit. 16. 4. 2018], dostupné z: <https://www.coleurope.eu/system/files_force/researchpaper/researchpaper_7_2013_bobek_kosar.pdf?download=1>.
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[online], [cit. 16. 4. 2018], dostupné z <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511108>.
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přiměřeně aplikovat do naší ústavní a správní praxe, „šití horkou jehlou“ v tomto případě zavání
pouze vytvořením systému, který přinejlepším posílí homogenizaci justice, přinejhorším sníží
dosavadní standardy nezávislosti individuálních soudců. Není pravdou, že by si nutnost širší
diskuse žádní představitelé justice neuvědomovali,1038 ovšem nezaznamenal jsem žádná volání
z jakékoliv strany po vytvoření širší pracovní skupiny pro práci na konceptu soudní samosprávy.
Obdobně nevnímám pokusy pouhého přenesení kompetencí mezi aktuálně existujícími orgány,
které ve většině případů na výkon odlišné působnosti nejsou připravené, a zejména pro ni nejsou
vhodné, protože jako takové nebyly zákonodárcem vytvořeny s tímto úmyslem.
Čteme-li správně nález Pl. ÚS 39/08, pak závěr o problematičnosti opakovaného jmenování
z rukou výkonné moci je problematický toliko prima facie. Skutečný problém neleží výlučně
v případné personální korupci spočívající v politickém podbízení se ministru spravedlnosti, nýbrž
v jakékoli personální korupci soudcovské nezávislosti ve prospěch soukromých cílů, čímž může
být stejně kupříkladu i vědomá autocenzura vlastní rozhodovací činnosti za účelem získání (či
udržení si) podpory soudcovských členů soudcovské rady. Tento problém by konečně nevyřešilo
ani smíšené složení nejvyšší soudcovské rady, ve které by většinu měli političtí aktéři, neboť zde
by opět hrozila politická personální korupce. Opakované jmenování je již ze své podstaty
problematické,1039 a pokud má být umožněno, tak je na něj nutno klást přísnější kritéria než na
prvotní jmenování. Taková kritéria spatřuji ve spolupráci orgánů vícera mocí, tj. dle konkrétní
realizace soudní samosprávy by tuto roli mohly splnit buď nezávislé a výlučně soudci obsazované
orgány, opačně případně by takový souhlas mohlo udělit MSp či jiný orgán oddělený od nejvyšší
soudcovské rady.
Osobně nejsem velkým příznivcem zavedení soudní samosprávy. Tento můj postoj plyne
jednak z mého pohledu zkratkovitě probíhající debaty o jejím ustanovení. Pokud by se tato cesta
měla realizovat, pak by v první řadě bylo nutné pro zajištění dostatečné demokratické legitimity
zavést buď smíšený systém s menšinou členů přímo volených soudci, nebo by museli být i
soudcovští členové voleni Poslaneckou sněmovnou či Senátem, což jsou ostatně oba fungující
1038

Kupříkladu P. Šámal toto explicitně zmiňuje, viz Šámal P., Vývoj úvah o konceptu Nejvyšší rady soudnictví
v České republice, In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?, Sborník, 2015 Brno, Nejvyšší soud, s. 111; taktéž J.
Vyklický se během našeho rozhovoru vyjádřil spíše opatrněji, že jde o věc, která se musí podařit již napoprvé, viz
příloha č. 1.; podobně P. Rychetský, viz Rychetský P., Tři otázky k Nejvyššá radě soudnictví, In: Nejvyšší rada
soudnictví: Quo vadis? Sborník, 2015 Brno, Nejvyšší soud, s. 124 a násl.
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moci výkonné, bod a.
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koncepty v některých německých spolkových zemích.1040 Nebyla-li by nejvyšší soudcovská rada
dostatečně demokraticky legitimní, potom by nutně mohly být její pravomoci buď čistě poradní,
případně by se na jejich výkonu mohla pouze spolupodílet s mocí výkonnou (nejspíš s MSp), jak
již vyplynulo z výše uvedeného. Ostatně nutnost demokratické legitimace pro navázání výkonu
soudní správy na politickou odpovědnost připomíná též Z. Kühn.1041 Z tohoto prismatu vyplývá též
dostatečná odpovědnost jako nutná podmínka řádného výkonu soudní činnosti, neboť odpovědnost
jako taková zabraňuje (či alespoň zjednodušuje zabránit) soudcům, aby se stali línými,
nedostatečně odbornými, či snad až zkorumpovanými.1042 Je také nutné nezaměnit mezi sebou
justici nezávislou s justicí autonomní.1043 Pro zajištění dostatečných brzd a protivah proto není
bezpodmínečně nutné zavedení modelu soudcovské samosprávy, ve kterém by měli soudci
v každém ohledu navrch, naopak se vhodnějším jeví systém, ve kterém je soudní moc postavena
s ostatními mocemi naroveň.1044 Proto za předpokladu, že by celý objem (či jeho podstatnější část)
dnešní působnosti MSp vykonávala nejvyšší soudcovská rada, potom by opakované jmenování
bylo jen obtížně představitelné buďto bez vytvoření ad hoc nového orgánu, nebo bez využití jiných
již existujících orgánů (teoreticky by bylo možné použít současné soudcovské rady, ale ty
nepovažuji za vhodné vzhledem k vysoké osobní zainteresovanosti jejich členů na výsledku).
b.

„Německá“ byrokratická cesta

Jak jsem naznačil v komparaci českého systému soudní správy s německým,1045 v ČR je
byrokratický model aplikován bez zapojení reprezentantů moci soudní. Jestliže se proto ministr
Pelikán proklamativně inspiruje v SRN,1046 pak ta inspirace příliš daleko nesahá, jelikož podíl
soudní moci na správě justice je vskutku bagatelní. Silné postavení ve správním systému v ČR mají
sice předsedové soudů, nicméně ti nejsou systémově reprezentanty moci soudní. Jako možnou
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cestu pro zavedení ústavně konformního opakovaného jmenování vidím přenesení určitých
vhodných institutů známých německému právu do práva českého.
ČR oproti SRN nedisponuje orgány soudcovské reprezentace s celostátní působností (jako
jsou např. předsednické rady), naopak jsou české soudcovské rady tvořeny pouze na jednotlivých
soudech (podobně jako německá předsednictva). Soudcovské rady mají sice relativně široce
stanovenou poradní působnost, nicméně takto roztříštěné soudcovské rady nejsou vhodné pro
podávání nezávislých stanovisek k daným okruhům soudní správy, a to z důvodu jejich velké
personální zainteresovanosti na daném soudu. Tudíž i pro samotný výkon čistě poradních
pravomocí soudcovských rad by bylo vhodnější vytvořit orgán s celostátní působností.
Na základě části č. 2 této práce je proto možné si z důvodu velice roztříštěné německé
úpravy představit následující modely „německé“ správy:
i. dojde k vytvoření toliko orgánu reprezentace soudců s celostátní
působností (předsednická rada),
ii. dojde k vytvoření toliko orgánu s paritním podílem soudců
s celostátní působností (výbor pro volbu soudců),
iii. dojde k vytvoření obou výše uvedených orgánů.
Řešení dle č. i. představuje vytvoření orgánu výlučně složeného (a nejspíš i voleného) soudci.
Takový orgán by proto z hledisek demokratické legitimity mohl mít toliko poradní pravomoci
(např. nezávazná stanoviska v rámci výběru soudců, neopakovaném jmenování soudních
funkcionářů atd.), což by ovšem nijak příliš nezměnilo ústavní problematiku ohledně opakovaného
jmenování, neboť ze závěrů nálezu Pl. ÚS 39/08 plyne, že pouhá poradní pravomoc není
dostatečnou protiváhou možnosti opakovaně danou osobu jmenovat do funkce. Po vzoru § 5
instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení MSp (ideálně na zákonné úrovni) by bylo možné zakotvit
obligatorní součinnost takového orgánu s ministrem spravedlnosti pouze v případech opakovaného
jmenování.
Toto spíše minimalistické řešení by z mého pohledu problematiku opakovaného jmenování
vyřešilo, z hlediska další působnosti by bylo vhodnější zejména vytvořením účinnějšího a
nezávislejšího poradního orgánu, než jsou dnešní soudcovské rady, což je ovšem zároveň možné
vnímat jako nevýhodu, je-li člověk kardinálně nespokojen se současným způsobem výkonu soudní
správy.
Řešení pod č. ii. spočívající ve vytvoření smíšeně složeného orgánu obdobného německým
výborům pro volbu soudců (pro jednoduchost zde označován dále jako „výbor“) by bylo
nejvhodnější koncipovat jako společný orgán moci soudní a zákonodárné, který by buď mohl být
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celý volen komorami parlamentu, popř. soudcovští členové by mohli být voleni soudci samotnými.
Tato otázka by se pochopitelně odrážela zejména v problematice, jaké složení výboru by bylo ještě
demokraticky legitimní, byla-li by volba soudcovských členů v rukou soudců, pak by museli
demokraticky legitimovaní členové výboru disponovat minimálně právem veta. To by sice nebylo
demokraticky legitimní z hlediska organizačně-formálního modelu demokratické legitimace (je
otázkou, zda by tento problém přetrvával též u modelu organizačně-technického, byť zde by
posílená odborná stránka mohla vyvážit určitý deficit v oblasti personální legitimace), ovšem i
pouhé právo veta by bylo vyhovující z pohledu kontrolního modelu legitimace. Z toho důvodu
nepovažuji samotnou formu složení výboru za příliš přísné kritérium, neboť je zde možné pracovat
s různými řešeními.
Takovému výboru by také bylo možné svěřit širší působnost, lze kupříkladu uvažovat o
obligatorní součinnosti výboru s ministrem spravedlnosti při výběru soudců (např. komise pro
výběr kandidátů na funkci soudce by mohla být paritně skládána ministrem spravedlnosti a
vyslanými členy výboru), nebo by musela na návrhu daného uchazeče ke jmenování panovat shoda
mezi výborem a MSp. Pro tento případ by bylo též nutné vytvořit procesní systém pro vyřešení
případných neshod mezi oběma orgány. Takovým by mohla být některá z forem dohadovacího
řízení.1047 Otázkou zůstává, kterému orgánu by náleželo poslední slovo, a v jaké oblasti působnosti.
V tomto se opatrně kloním k závěru, že by poslední slovo mělo náležet moci výkonné, teoreticky
by v případě neúspěšného dohadovacího řízení mohla o věci konečně rozhodovat vláda, ovšem
v kontextu otázky opakovaného jmenování by takovéto řešení připadalo v úvahu pouze v případě
běžné působnosti (tj. třeba ústavně neproblematického ustanovování soudních funkcionářů či
soudců). V případě opakovaného jmenování soudních funkcionářů by bylo pro naplnění závěrů
nálezu Pl. ÚS 39/08 nutno trvat na bezpodmínečném souhlasu obou orgánů, bez něhož by
opakované jmenování nebylo možné.
V kontextu německé debaty1048 by ovšem v případě volby tohoto řešení bylo nutné počítat
s posílenými politickými tlaky na výkon působnosti výboru, které by přirozeně vycházely
z členství politických aktérů ve výboru. Osobně bych proto byl spíše pro vyšší zastoupení
soudcovských členů přímo volených soudci, což by dle mého názoru minimalizovalo případné
politické tlaky. Pokud by zároveň byla pravomoc výboru zejména ve formě součinnosti (tj. nebyla

1047
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Více viz podkapitola 2. 4. 3. Správa prostřednictvím moci zákonodárné, bod a.
Viz kapitola č. 2. 5. Politické ustanovování soudců a německé úvahy de lege ferenda.

148

by samostatná) a političtí aktéři ve výboru by disponovali právem veta, pak by takové řešení
nehrozilo ztrátou kontroly veřejnosti nad výkonem soudní správy jako v případě nevhodně
zvoleného modelu soudní samosprávy. Téhož by bylo možné dosáhnout rovným zastoupením za
současného zavedení kvalifikované většiny při usnášení výboru.
Řešení pod č. iii. by reprezentovalo řešení nejbližší německému modelu soudní správy, co
se může v rámci situace jevit poněkud extenzivním řešením, které by bezpochyby nemohlo být
zaměřeno toliko na vyřešení otázky opakovaného jmenování. Otázkou by bylo jednak složení a
vymezení působnosti a pravomoci těchto orgánů, přičemž tyto otázky do nemalé míry splývají
s otázkami položenými výše (zejména otázky okolo demokratické legitimity a případné politizace
výkonu působnosti daných orgánů). Určitou minimalistickou variantou by byl bádenskowürttemberský model,1049 kdy výbor pro volbu soudců představuje určitý dohadovací orgán pro
případ, kdy nepanuje shoda mezi předsednickou radou a ministrem spravedlnosti. Taktéž by bylo
možné uvažovat nad konzervativnějším pojetím souhry výboru pro volbu soudců a předsednické
rady v systému soudní správy, kdy předsednická rada je čistě poradní orgán, zatímco s výborem
pro volbu soudců je spojena určitá deciznější pravomoc.1050
Toto řešení by představovalo relativně radikální změnu v českém systému soudní správy,
pročež je otázkou, zda by takto rychlá a velká změna byla účelná, popř. zda by byli soudci se s ní
schopni úspěšně sžít, či zda by nebylo rozumnější k tomuto systému dospět postupně. To vše jenom
za předpokladu, že by tento model byl skutečně žádaným cílem. Z toho důvodu jsem názoru, že za
momentální situace by nebylo účelné vytvoření jak orgánu typu výboru pro volbu soudců, tak
předsednické rady, a to až na zmíněný bádensko-württemberský model působnosti a pravomoci,
kdy by předsednická rada byla výlučně soudcovská a paritně složený výbor pro volbu soudců by
plnil roli určitého dohadovacího orgánu v případě neshody ministra spravedlnosti a předsednické
rady,1051 takovéto řešení by bylo demokraticky legitimní z pohledu kontrolního modelu
demokratické legitimace, leželo-li by konečné rozhodnutí při dostatečně demokraticky legitimním
složení výboru pro volbu soudců – v tom by z hlediska naplnění kritérií demokratické legitimity
museli mít většinu personálně legitimovaní členové, tj. buď by soudcovští i parlamentní členové
museli být voleni komorami parlamentu, nebo by parlamentní členové museli disponovat
usnášeníschopnou většinou. Za této konstelace by bylo z pohledu kontrolního modelu
1049

Viz podkapitola 2. 4. 2. Správa prostřednictvím moci soudní.
Tamtéž.
1051
Tamtéž.
1050
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demokratické legitimace možné přiznat širší pravomoci soudci obsazované předsednické radě, za
podmínky, že ty by byly vykonávány výlučně v součinnosti s MSp a v případě nesouladu by o věci
konečně rozhodoval výbor pro volbu soudců. Pro určité ústavně citlivé otázky (např. opakované
jmenování soudních funkcionářů) by tento model byl také použitelný, např. za předpokladu
zavedení nutnosti kvalifikované většiny pro usnášeníschopnost výboru v těchto otázkách, aby
nebylo možné moc soudní jen tak přehlasovat, což by dle mého názoru též naplnilo závěry nálezu
Pl. ÚS 39/08.
Jak jsem uvedl výše, osobně bych si dokázal představit vícero možností reformy soudní
správy. Také nejsem přesvědčen o vhodnosti zavedení soudní samosprávy, jejíž existenci vnímám
problematickou z hlediska demokratické legitimity a zachování stejného standardu soudcovské
nezávislosti. V tomto důsledku jsem osobně přesvědčen, že by pro vyřešení současné situace
postačilo zavedení soudní správy s výraznějším zapojením soudní moci, což by zároveň umožnilo
opakované jmenování soudních funkcionářů. Jako vhodnou míru zapojení bych si představil buď
zavedení zmíněného bádensko-württemberského modelu (varianta řešení pod č. iii.), nebo
soudcovského orgánu s celostátní působností obdobného předsednické radě, který by se
spolupodílel na správě justice, a jehož souhlas by byl nutný v případě ústavně problematičtějšího
výkonu soudně správní činnosti.

3.3. Řešení dalších problémů soudobé soudní správy
V kapitole č. 1. 3. nastiňuji několik problémů současného systému soudní správy v ČR,
kterými mimo opakované jmenování jsou i ne zcela ideální výběrová řízení na soudní funkcionáře,
roztříštěná úprava k předsedům a místopředsedům soudů, možnost extenzivního pověření soudce
výkonem soudní správy dle § 121 odst. 5 ZSS, jakož i příliš silné pravomoci předsedů soudů
v oblasti tvorby rozvrhu práce.
O nepřezkoumatelnosti a z toho plynoucí obtížně zjistitelné objektivitě současných
výběrových řízení na soudní funkcionáře bylo pojednáno v podkapitole č. 1. 2. 2. Problematika
výběrových řízení na soudní funkcionáře. Zásadním problémem jsou neexistující jednotná kritéria
pro samotný výběr soudních funkcionářů. Určitou možností pro řešení situace, kdy si kritéria
víceméně stanoví autonomně každý soud (konkrétně každá osoba vyhlašující výběrové řízení), by
bylo do určité míry možné napravit vytvořením centrálního orgánu pro konání výběrových řízení
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na soudní funkcionáře.1052 Toto řešení je problematické z toho hlediska, že komise s celostátní
působností by dost možná nebyla schopna dostatečně zohlednit individualizované potřeby toho
kterého soudu, byť to by bylo možné do určité míry sanovat funkcemi nestálých členů, které by
bylo možné obsazovat dle potřeby soudci či jinými osobami obeznámenými s daným soudem.
Vhodnějším řešením tohoto problému by patrně bylo vytvoření jasného systému pro
hodnocení kvality uchazečů o funkci soudního funkcionáře, který by byl podrobnější než dnes
účinný § 8 instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení MSp ve znění instrukce MSp ze dne 10. 9.
2015, č. j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12, který ve své podstatě pouze členům výběrové komise
ukládá ohodnotit daného kandidáta 0 – 10 body, toto hodnocení písemně odůvodnit a zákaz zdržet
se hodnocení. Lze si proto představit jednak stanovení závazné podoby hodnotících listů (jejichž
podoba je nyní, jak patrno, poměrně rozmanitá), dále pak nastínění základních kritérií pro
udělování bodů v rámci výběrového řízení, za současného vymáhání těchto kritérií. Jelikož by toto
řešení ponechalo konání výběrových řízení na jednotlivých soudech jako je tomu nyní, pak
souhlasím s D. Zemanovou,1053 dle které by výběrové komise měly být složeny paritně – tj. po
částech vyhlašovatelem výběrového řízení, orgánem soudcovské reprezentace, tj. soudcovskou
radou daného soudu či některým orgánem formy německé předsednické rady (popř. rovnou oběma
orgány). Větší přezkoumatelnosti výběrových řízení by též napomohlo zavedení institutu
obdobnému konkurenční žalobě známé z německé úpravy, která by také umožňovala přezkum
správního uvážení výběrové komise.
Pro vyřešení dnešní roztříštěnosti, kdy předsedové soudů musí být jmenováni na základě
výběrového řízení, zatímco místopředsedové mohou být jmenováni bez výběrového řízení se
ztotožňuji se závěry Bílé knihy justice MSp, dle které se mají konat výběrová řízení standardně na
všechny funkcionářské posty.1054
Jako další problém vidím praxi extenzivních pověření výkonem správy dle § 121 odst. 5
ZSS. Na první pohled jasným řešením by bylo, kdyby si MSp řádně vedlo evidenci, kde nejsou
obsazeny posty místopředsedů, a v případě pověření delšího, než po dobu obvyklou tlačilo na
předsedy soudů, aby navrhli některého soudce ke jmenování místopředsedou. Jelikož k tomuto
1052

Podobnému dnešní komise pro výběr kandidátů na funkci soudce dle § 18 instrukce MSp č. 7/2017 ze dne 23. 11.
2017, č. j. 1002/2015-LO-SP.
1053
Viz Zemanová D., Meze možností současného modelu správysoudnictví v České republice z pohledu Soudcovské
unie, In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?, Sborník, 2015 Brno, Nejvyšší soud, s. 121.
1054
Viz Bílá kniha justice, kapitola pojednávající o výběru soudců a kariérním řádu, MSp, 2015 [nezveřejněno].
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nedochází, bylo by vhodné danou věc řešit na úrovni novelizace ZSS, možným řešením
dlouhodobých pověření by mohlo být započítání doby pověření takovým výkonem funkce do doby
případného navazujícího funkčního období, což ostatně navrhuje zavést Soudcovská unie.1055
Na závěr bych se chtěl věnovat otázce postavení soudních funkcionářů, které je dle mého
názoru tak silné, že představuje latentní nebezpečí ohrožení soudcovské nezávislosti.1056 Toto
vnímám zejména v otázce rozvrhu práce, jehož tvorba leží ve výlučné působnosti předsedy soudu
a ten ho též dle potřeby smí libovolně měnit. Na tomto základě soudím, že by bylo vhodnější,
kdyby byla tvorba rozvrhu práce buďto určitým způsobem omezená, např. jako v SRN, kde se
rozvrh práce vydává standardně jednoročně, a ke změnám je možné přistoupit pouze, existují-li
k tomu vážné důvody.1057 Dále vnímám jako vhodnější úpravu, kdy rozvrh práce je tvořen
kolektivním orgánem – v SRN předsednictvem1058 – což by šlo jednoduše zavést též v ČR, kdy by
o tvorbě rozvrhu práce rozhodovala soudcovská rada příslušného soudu. Pro zajištění vyváženosti
a zamezení konfliktům se soudními funkcionáři by také bylo vhodné, aby si předseda soudu určil
svůj nápad samostatně1059 (předseda soudu by potom nejspíš stanovil nápad i místopředsedům
daného soudu). V případě realizace této podoby tvorby rozvrhu práce by patrně bylo vhodné zvýšit
počet členů soudcovské rady (potenciálně za současného zavedení předsedy soudu jako virilního
člena).
Alternativní podobou by mohla být tvorba rozvrhu práce v součinnosti soudcovské rady a
předsedy soudu, kdy by pro platnost rozvrhu práce s ním musela soudcovská rada vyjádřit souhlas.
V případě nesouhlasu by musela nastoupit určitá forma dohadovacího řízení u nadřízeného
správního orgánu (nejspíš MSp), který by v případě nemožnosti dosáhnutí dohody o věci mohl
samostatně rozhodnout s přihlédnutím k postojům obou orgánů.
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Viz Paseková E., Dimun P., Milan Bořek: Stanovisko soudců, kteří se postavili za kolegu Novotného v kauze
Zadeh, považuji za správné [rozhovor s M. Bořkem], In: Ceska-justice.cz, 28. 1. 2017, [online] [cit. 11. 4. 2018],
dostupné z: <http://www.ceska-justice.cz/2017/01/milan-borek-stanovisko-soudcu-kteri-se-postavili-za-kolegunovotneho-v-kauze-zadeh-povazuji-za-spravne/>.
1056
Shodně viz Kühn Z., Judicial Administration Reforms in Central-Eastern Europe, In: Seibert-Fohr A., Judicial
Independence in Transition, 2012 Berlín, s. 617.
1057
Viz § 21e odst. 3 GVG.
1058
Viz § 21e odst. 1 GVG.
1059
Analogicky § 21e odst. 1 GVG.
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Závěr
Jak vyplývá z celé této práce, téma správy soudnictví je oblastí práva, jehož pochopení
vyžaduje komplexní zohlednění mnoha často protichůdných faktorů. Cílem práce proto bylo
poskytnout teoretický i praktický pohled na určité aspekty personální správy soudnictví v oblasti
soudních funkcionářů, a ty dále srovnat se zahraničními zkušenostmi ze SRN za současného
doporučení případných modelů soudní správy de lege ferenda.
Tento vytyčený záměr práce poskytuje v souhrnu kapitol č. 1. 3. Dílčí závěr, č. 2. 6.
Komparace systémů soudní správy v ČR a SRN a části 3. Úvahy de lege ferenda. Práce vychází
jednak z protiústavnosti současné praxe opakovaného jmenování soudních funkcionářů, která je
ovšem provázena dalšími problematickými aspekty, jimiž jsou obtížně přezkoumatelná výběrová
řízení, dlouhodobá pověření výkonem správy dle § 121 ZSS, či velice silné postavení předsedů
soudů, což ve svém komplexu činí soudce v ČR latentně ohroženými v důsledku systémových chyb
spojených s českým modelem soudní správy, v rámci jejichž řešení jsou MSp i zákonodárce
pohříchu neaktivní.
Tyto systémové problémy dále vynikají v komparaci se systémem soudní správy v SRN,
který přestože také není dokonalý, umožňuje vyšší zapojení představitelů moci soudní do výkonu
soudní správy, a tak jej činí do určité míry odolnějším proti případným zneužitím moci ze strany
exekutivy. Podstatný rozdíl mezi oběma právními řády vnímám i v efektivnější práci
s demokratickou legitimitou v SRN jakožto ústavněprávně relevantním kritériem pro praktickou
realizaci suverenity lidu, která též funguje jako užitečný korektiv případných reformních tendencí.
Určitá nerozvinutost tohoto principu v ČR má své důsledky v nekomplexnosti probíhající české
debaty o možné reformě systému soudní správy, která nedostatečně reflektuje určité problémy
inherentně spojené se soudní správou vykonávanou v režimu soudcovské nezávislosti.
Na tomto základě je proto v zájmu reformy současného systému, ať už tato reforma bude
spočívat ve vytvoření soudcovské samosprávy či bude naopak vycházet z určité evoluce
současného systému byrokratické správy soudnictví (např. ve formě inspirace určitými instituty
známými ze SRN), pak je v každém případě nutné citlivě pracovat s principem soudcovské
nezávislosti v jeho určité protichůdnosti s demokratickou legitimitou, jelikož případná reforma by
neměla vyústit ve snížení standardu individuální soudcovské nezávislosti, k čemuž v různých
evropských zemích v souvislosti se zřízením nejvyšší soudcovské rady došlo. Těmto negativním
příkladům je proto nutné se v rámci realizace případné reformy české soudní správy vyhnout.
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Otázka reformy soudní správy každopádně není touto prací vyčerpána, neboť na toto téma
panuje jak v české, tak německé jurisprudenci mnoho rozdílných náhledů, a ačkoli jsem osobně
přesvědčen, že realizace určité formy menší či větší reformy české soudní správy je nutná, tato
otázka nemá jedinou správnou odpověď. I z této perspektivy má práce zejména ambici působit
v rovině nastínění určitých vodítek, či podnětů k dalším úvahám nad praktickou prací s modely
soudní správy, které jsou určeny MSp, Soudcovské unii, členům zákonodárných sborů, vědeckým
pracovníkům i angažovaným soudcům, kteří se aktivně zabývají tématem soudní správy, a mají
zájem na zvýšení efektivity českého soudnictví za současného udržení vysokých standardů
soudcovské nezávislosti.
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22. sdělení KS v Ostravě ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. Si 257/2016
23. sdělení KS v Ostravě ze dne 22. 5. 2017, sp. zn. Si 426/2017
24. sdělení KS v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. Si 82/2017-3
25. sdělení KS v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. Si 83/2017-3
26. sdělení KS v Praze ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. Si 98/2016
27. sdělení KS v Praze ze dne 14. 7. 2017 a 20. 7. 2017, sp. zn. Si 164/2017
28. sdělení KS v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. Si 313/2017
29. sdělení KS v Praze ze dne 6. 11. 2017, sp. zn. Si 345/2017
30. sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 192/2017
31. sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 193/2017
32. sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 194/2017
33. sdělení MS v Brně ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. SI 176/2015
34. sdělení MS v Brně ze dne 23. 3. 2017, sp. zn. SI 176/2015
35. sdělení MS v Praze ze dne 26. 1. 2016 a dne 30. 3. 2017, sp. zn. Si 98/2016
36. sdělení MS v Praze ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. Si 385/2016
37. sdělení MS v Praze ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. Si 386/2016
38. sdělení MS v Praze ze dne 12. 5. 2017, sp. zn. Si 623/2017
39. sdělení MS v Praze ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 631/2017
40. sdělení MS v Praze ze dne 1. 3. 2018, sp. zn. Si 207/2018
41. sdělení MS v Praze ze dne 1. 3. 2018, sp. zn. Si 211/2018
42. sdělení OS Brno-venkov ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. Si 238/2017
43. sdělení OS v Bruntále ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 29Si 19/2017
44. sdělení OS v Břeclavi ze dne 18. 1. 2016, č. j. 0 Si 2/2016-12
45. sdělení OS v Hodoníně ze dne 2. 10. 2017, sp. zn. Si 35/2017
46. sdělení OS v Chomutově ze dne 18. 5. 2017, sp. zn. 90 Si 21/2017
47. sdělení OS v Jihlavě ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. 50 Si 80/2017
48. sdělení OS v Jindřichově Hradci ze dne 2. 3. 2018, sp. zn. 10 Si 57/2018
49. sdělení OS v Karviné ze dne 14. 11. 2017, sp. zn. Si 58/2017
50. sdělení OS v Novém Jičíně ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 30 Si 16/2017
51. sdělení OS v Olomouci ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. Si 43/2017
52. sdělení OS v Pardubicích ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 41 Si 259/2017
53. sdělení OS pro Prahu 1 ze dne 23. 3. 2017, sp. zn. 69 SI 152/2017
54. sdělení OS pro Prahu 2 ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 40 Si 156/2016
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55. sdělení OS pro Prahu 2 ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 40 Si 78/2018
56. sdělení OS pro Prahu 4 ze dne 15. 1. 2016, sp. zn. 40 Si 3/2016
57. sdělení OS pro Prahu 4 ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 40 Si 103/2018
58. sdělení OS pro Prahu 5 ze dne 22. 2. 2018 a 23. 2. 2018, sp. zn. 62 Si 129/2018
59. sdělení OS pro Prahu 9 ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 39 Si 83/2016
60. sdělení OS pro Prahu 9 ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 80/2018
61. sdělení OS pro Prahu 10 sp. zn. 39 Si 34/2016 ze dne 22. 3. 2016
62. sdělení OS pro Prahu 10 ze dne 2. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 73/2018
63. sdělení OS Praha-západ ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 32Si 35/2017
64. sdělení OS Praha-západ ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 32Si 27/2018
65. sdělení OS v Přerově ze dne 24. 5. 2017, sp. zn. 37 Si 29/2017
66. sdělení OS v Příbrami ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 29 Si 69/2017
67. sdělení OS v Rakovníku ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 7 Si 21/2018
68. sdělení OS v Rychnově nad Kněžnou ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 0SI 71/2016
69. sdělení OS v Rychnově nad Kněžnou ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 0 SI 53/2018
70. sdělení OS v Semilech ze dne 19. 3. 2018, sp. zn. 0 Si 43/2018
71. sdělení OS ve Svitavách ze dne 13. 11. 2017, sp. zn. 20Si 266/2017
72. sdělení OS v Šumperku ze dne 15. 5. 2017, sp. zn. 27 Si 26/2017
73. sdělení OS v Táboře ze dne 18. 1. 2016, sp. zn. 20 Si 1/2016
74. sdělení OS v Táboře ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 20 Si 21/2016
75. sdělení OS v Táboře ze dne 2. 4. 2017, sp. zn. 20 Si 22/2016
76. sdělení OS v Táboře ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 20 Si 43/2018
77. sdělení OS v Teplicích ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 171/2017
78. sdělení OS v Třebíči ze dne 15. 1. 2016, sp. zn. 16 Si 2/2016
79. sdělení OS v Třebíči ze dne 13. 11. 2017, sp. zn. 16 Si 206/2017
80. sdělení OS ve Vsetíně ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 25Si 334/2017
81. sdělení OS ve Vyškově ze dne 8. 6. 2017, sp. zn. SI 24/2017
82. sdělení OS ve Zlíně ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. 0 Si 339/2017
83. sdělení VS v Olomouci ze dne 17. 3. 2016, sp. zn. Si 27/2016
84. sdělení VS v Olomouci ze dne 14. 3. 2017, sp. zn. Si 36/2017
85. sdělení VS v Praze ze dne 21. 10. 2015, 26. 10. 2015, 21. 3. 2016, sp. zn. Si
183/2015
86. sdělení VS v Praze ze dne 14. 3. 2017, sp. zn. Si 36/2017
87. sdělení VS v Praze ze dne 6. 3. 2017, 16. 3. 2017, 24. 3. 2017, sp. zn. Si 58/2017
88. vyrozumění NSZ ze dne 2. 5. 2017, sp. zn. 1 NZC 10,/2017, 1 NZC 103/2017, 1
NZC 104/2017, 1 NZC 105/2017, 1 NZC 106/2017, č. j. 1 NZC 101/2017 – 42
89. vyrozumění VOP ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 2803/2017/VOP/MFR
Stanoviska, vyjádření a zápisy z jednání soudcovských rad:
1. vyjádření soudcovské rady KS v Českých Budějovicích sp. zn. SR 16/13 ze dne 1.
10. 2013
2. vyjádření soudcovské rady KS v Českých Budějovicích sp. zn. SR 7/13 ze dne 1.
10. 2013
3. vyjádření soudcovské rady ke kandidátům na jmenování do funkce předsedy OS ve
Vyškově ze dne 2. 6. 2015
4. zápis ze zasedání soudcovské rady VS v Praze ze dne 14. 9. 2015
5. zápis ze zasedání soudcovské rady VS v Praze ze dne 14. 12. 2015
6. zápis ze zasedání soudcovské rady VS v Praze ze dne 25. 10. 2012
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7. zápis ze zasedání soudcovské rady VS v Praze ze dne 19. 12. 2012
Rozvrhy práce soudů:
1. rozvrh práce KS v Brně sp. zn. Spr. 2974/2015 ve znění k 1. 8. 2016
2. změna č. 13 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 1/2016
3. změna č. 5 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 28. 4. 2017, sp. zn. 149/2017
4. změna č. 8 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 30. 6. 2017, sp. zn. 149/2017
5. změna č. 11 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 29. 9. 2017, sp. zn. Spr 149/2017
6. rozvrh práce KS v Brně sp. zn. Spr. 2163/2017 ve znění k 1. 1. 2018
7. rozvrh práce KS v Českých Budějovicích sp. zn. Spr 1935/2012 ve znění k 1. 1.
2013
8. rozvrh práce KS v Českých Budějovicích sp. zn. Spr 1935/2012 ve znění k 1. 10.
2013
9. rozvrh práce KS v Českých Budějovicích sp. zn. Spr 1935/2012 ve znění k 1. 11.
2013
10. rozvrh práce MS v Brně sp. zn. Spr. 3440/2014, ve znění k 1. 1. 2015
11. rozvrh práce OS v Bruntále sp. zn. Spr 1523/2013 ve znění k 1. 1. 2014
12. rozvrh práce OS v Bruntále sp. zn. Spr 1474/2014 ve znění k 1. 10. 2014
13. rozvrh práce OS v Bruntále sp. zn. Spr 1608/2016 ve znění k 1. 1. 2017
14. rozvrh práce OS v Hodoníně sp. zn. Spr 1117/2016 ve znění k 1. 1. 2017
15. rozvrh práce OS v Hodoníně sp. zn. Spr 1098/2017 ve znění k 1. 2. 2018
16. rozvrh práce OS v Jihlavě sp. zn. 50 Spr 963/2016 ve znění k 1. 6. 2017
17. rozvrh práce OS v Jihlavě sp. zn. 50 Spr 855/2017 ve znění k 1. 1. 2018
18. rozvrh práce OS v Mladé Boleslavi sp. zn. 100 Spr 250/2017 ve znění k 1. 7. 2017
19. rozvrh práce OS v Mladé Boleslavi sp. zn. 100 Spr 510/2017, ve znění k 1. 1. 2018
20. rozvrh práce OS v Novém Jičíně sp. zn. 100 Spr. 1388/2017 ve znění k 1. 1. 2018
21. rozvrh práce OS v Olomouci sp. zn. Spr 2565/2015 ve znění k 1. 8. 2016
22. rozvrh práce OS v Olomouci sp. zn. Spr 2897/2017 ve znění k 1. 2. 2018
23. rozvrh práce OS pro Prahu 5 sp. zn. 60 Spr, 1600/2015 ve znění k 1. 4. 2016, 1. 8.
2016
24. rozvrh práce OS pro Prahu 5 sp. zn. 60 Spr 1400/2016 ve znění k 1. 1. 2017
25. rozvrh práce OS pro Prahu 5 sp. zn. 60 Spr 989/2017, ve znění k 15. 2. 2018
26. rozvrh práce OS pro Prahu 7 sp. zn. Spr 900/2013 ve znění k 20. 10. 2014
27. rozvrh práce OS pro Prahu 7 sp. zn. 0Spr 101/2018 ve znění k 1. 2. 2018
28. rozvrh práce OS pro Prahu 9 sp. zn. 30Spr 748/2016 ve znění k 1. 1. 2017
29. rozvrh práce OS pro Prahu 9 sp. zn. 30Spr 995/2017 ve znění k 1. 1. 2018
30. rozvrh práce OS Praha-západ sp. zn. 30 Spr 522/2015 ve znění k 1. 1. 2016
31. změna rozvrhu práce OS v Přerově účinná od 2. 8. 2016 ze dne 1. 8. 2016, sp. zn.
30 Spr 968/2016
32. rozvrh práce OS v Přerově sp. zn. 30Spr 1402/2017 ve znění k 1. 1. 2018
33. rozvrh práce OS v Příbrami č. j. 29Spr/2016/11 ve znění k 1. 10. 2017
34. rozvrh práce OS v Příbrami sp. zn. 29Spr 752/2017 ve znění k 12. 2. 2018
35. rozvrh práce OS v Rakovníku sp. zn. 27 Spr 46/2016 ve znění k 1. 1. 2016
36. rozvrh práce OS v Rakovníku sp. zn. 27 Spr 748/2016 ve znění k 1. 10. 2016
37. rozvrh práce OS v Rakovníku sp. zn. 27 Spr 906/2016 ve znění k 1. 11. 2016
38. rozvrh práce OS v Rakovníku sp. zn. 30Spr 1402/2017 ve znění k 1. 2. 2018
39. rozvrh práce OS v Rychnově nad Kněžnou sp. zn. 0Spr 880/2016 ve znění k 1. 1.
2017
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40. rozvrh práce OS v Rychnově nad Kněžnou sp. zn. 0Spr 1147/2017 ve znění k 1. 1.
2018
41. rozvrh práce OS v Semilech sp. zn. 0 Spr. 598/2017 ve znění k 1. 1. 2018
42. rozvrh práce OS ve Svitavách sp. zn. 20Spr 481/2016, ve znění k 1. 1. 2017
43. rozvrh práce OS ve Svitavách sp. zn. 20 Spr 589/2017 ve znění k 1. 1. 2018
44. rozvrh práce OS ve Svitavách sp. zn. 20 Spr 589/2017 ve znění k 1. 4. 2018
45. rozvrh práce OS v Šumperku sp. zn. 27 Spr 1618/2018 ve znění k 1. 2. 2018
46. rozvrh práce OS v Táboře sp. zn. 20 Spr 1354/2017 ve znění k 15. 11. 2017
47. rozvrh práce OS v Třebíči sp. zn. 17 Spr 397/2017, 17 Spr 54/2018 ve znění k 1. 2.
2018
48. rozvrh práce OS v Třebíči sp. zn. Spr 383/2016, Spr 163/2017, Spr 272/2017 ve
znění k 2. 10. 2017
49. rozvrh práce OS ve Vyškově sp. zn. Spr 759/2017 ve znění k 1. 1. 2018
50. rozvrh práce OS ve Zlíně sp. zn. 50 Spr 2152/2014 ve znění k 1. 1. 2015
51. změna č. 1 rozvrhu práce OS ve Zlíně pro rok 2017 ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 50
Spr 2018/2017
52. rozvrh práce OS ve Zlíně sp. zn. 50 Spr 2212/2017 ve znění k 1. 1. 2018
53. rozvrh práce VS v Olomouci sp. zn. S 421/2014 ve znění k 1. 10. 2015
54. rozvrh práce VS v Olomouci sp. zn. S 406/2015 ve znění k 1. 9. 2016
55. rozvrh práce VS v Olomouci sp. zn. S 396/2016 ve znění k 1. 3. 2017
56. rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2013 ve znění k 3. 1. 2013
57. rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2013 ve znění k 1. 10. 2013
58. rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2015 ve znění k 1. 1. 2015
59. rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2016 ze dne 4. 1. 2016
60. rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2015 ve znění k 1. 1. 2015
61. rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2018 ve znění k 1. 3. 2018
Vnitřní předpisy Ministerstva spravedlnosti:
1. Instrukce č. 9/2011 Sb. instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti
2. Instrukce č. 13/2011 Sb. instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti
3. Instrukce č. 2/2013 Sb. instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti
4. Instrukce č. 21/2014 Sb. instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti
5. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. 9. 2015, č. j. MSP-61/2015-OJORGV/12
6. Instrukce Mini sterstva spravedlnosti č. 7/2017 ze dne 23. 11. 2017, č.j. 1002/2015LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání
podnětů ke jmenování do funkce soudce
Zápisy z jednání výběrových komisí:
1. zápis z výběrového řízení na obsazení funkce místopředsedy MS v Brně pro trestní
úsek ze dne 4. 9. 2014
Různé:
1. Analýza Ministerstva spravedlnosti k otázce výkladu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 39/08,
červen 2014 [nezveřejněno]
2. Bílá kniha justice Ministerstva spravedlnosti, kapitola pojednávající o výběru
soudců a kariérním řádu, 2015 [nezveřejněno]
3. emailová komunikace s předsedou KS v Ústí nad Labem Lubošem Dörflem ze dne
1. 6. 2017 [nezveřejněno]
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4. Podnět Soudcovské unie k podání žaloby na ochranu veřejného zájmu dle § 66 odst.
2 SŘS z 6. 3. 2017 [nezveřejněno]
5. Podnět Soudcovské unie k podání žaloby na ochranu veřejného zájmu dle § 66 odst.
1 SŘS z 6. 3. 2017 [nezveřejněno]
6. opatření nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává organizační a aprobační řád
Nejvyššího státního zastupitelství [nezveřejněno]
7. zápis ze dne 18. června 2015 o průběhu přijímacích pohovorů s uchazeči ve
výběrových řízeních na obsazení funkcí předsedů OS v Blansku, OS Brno-venkov,
OS v Břeclavi a OS ve Vyškově před komisí jmenovanou ve dnech 10. 6. a 17. 6.
2015, sp. zn. Spr 1276-1279/2015 [nezveřejněno]
8. zápis z výběrového řízení vyhlášeného předsedou MS v Praze dne 22. 9. 2015 na
obsazení funkce předsedy OS pro Prahu 4 s termínem pro podání přihlášky 9. 10.
2015, konaného 9. 11. 2015 [nezveřejněno]

Stenoprotokoly a usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České
republiky
1. Usnesení ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 2. 6. 2008,
rozesláno jako sněmovní tisk č. 425/1
2. Usnesení ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR ze dne 9. 7. 2008, rozesláno jako
senátní tisk č. 276/1.
3. Usnesení stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ze dne 3. 7. 2008,
rozesláno jako senátní tisk č. 276/2.
4. Stenoprotokol 34. schůze 5. období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 18. 6.
2008; [online] [cit. 16. 4. 2018], dostupné z:
<http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/034schuz/s034012.htm>.
5. Stenoprotokol 15. schůze 6. období Senátu Parlamentu ČR konané 16. 7. 2008; [online]
[cit. 16. 4. 2018], dostupné z:
<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=6&IS=3930&T=2
76#st276>

Právní předpisy




Ústavní zákony:
1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
2. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákony
ČR:
1. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
2. Zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
3. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky
4. Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
5. Zákon č. 17/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
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6. Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
7. Zákon č. 239/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
8. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
9. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
10. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů
11. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
12. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
13. Zákon č. 192/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
14. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
15. Zákon č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o
Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o
státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů
16. Zákon č. 265/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
17. zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu
SRN:
1. Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.
August 1993 (BGBl. I S. 1473), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8.
Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert worden ist [Zákon o Spolkovém ústavním
soudu ve znění z 11. srpna 1993, který byl naposledy změněn čl. 2 zákona z 8. října
2017]
2. Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009
(BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juni 2017
(BGBl. I S. 1822) geändert worden ist [spolkový zákon o odměňování ve znění z 19.
června 2009, který byl naposledy změněn čl. 12 zákona z 23. června 2017]
3. Bundespersonalvertretungsgesetz vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 693), das zuletzt
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden
ist [spolkový zákon o osobním zastoupení z 15. března 1974, který byl naposledy
změněn čl. 7 zákona ze 17. července 2017]
4. Gesetz über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom
4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981) geändert worden ist [Zákon o Německé spolkové
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bance ve znění z 22. října 1992, který byl naposledy změněn čl. 23 zákona z 4.
června 2013]
5. Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März
1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 24 des Gesetzes vom 18.
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8. Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl.
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1972, který byl naposledy změněn čl. 9 zákona z 8. června 2017]
11. Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert worden ist
[spolkový zákon o úřednících ve znění z 5. února 2009, který byl naposledy změněn
čl. 1 zákona z 8. června 2017]
12. Richterwahlgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 301-2,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 133 der Verordnung
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist [zákon o volbě soudců
zveřejněný ve spolkové sbírce zákonů části III, č. 301-2 v očištěném znění, který
byl naposledy změněn čl. 133 nařízení z 31. srpna 2015]
13. Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS
2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 362)
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14. Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung vom 20. 3. 1935
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úředníků, soudkyň a soudců ze dne 8. 2. 2010 (GVBl 258)
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16. Verfassung des Landes Brandenburg, vom 20. August 1992, (GVBl.I/92, S.298),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 6]) [Ústava
země Braniborsko z 20. srpna 1992, která byla naposledy změněna zákonem z 18.
března 2015]
17. Schleswig-Holsteinisches Richtergesetz, (Landesrichtergesetz - LRiG -) in der
Fassung vom 23. 1. 1992, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geänd. (Art. 5
Ges. v. 21. 07. 2016, GVOBl. S. 597) [šlesvicko-holštýnský zákon o soudcích ve
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20. Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung (AGFGO) in der in der
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23. Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von
Verfahrensgesetzen des Bundes (AGGVG) in der in der Bayerischen
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poslední zohledněná změna čl. 12 zákona z 20. března 2009]
27. Richtergesetz des Landes Berlin, (Berliner Richtergesetz - RiGBln), vom 9. Juni
2011, verkündet als Artikel II des Gesetzes zur Angleichung des Richterrechts der
Länder Berlin und Brandenburg vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 238) [zákon o soudcích
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S. 432), zuletzt geändert am 15. Dezember 1997 (GBl. S. 522) [zemský zákon o
soudcích Bádensko-Würtemberska ve znění z 19. června 1972, neposledy změněn
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Přílohy
Příloha č. 1 – Rozhovor se soudcem NSS JUDr. Janem Vyklickým ze dne 11.
2. 2016
„V útoku na nezávislost justice jsme dosáhli maxima“
Pane doktore, na začátek bych se Vás zeptal, jelikož jste byl dlouholetým předsedou
Obvodního soudu pro Prahu 10 a prezidentem Soudcovské unie, jak byste charakterizoval,
nebo zhodnotil své zkušenosti v tomto postavení, a jak fungovala kooperace soudů s
ministerstvem.
Víte, nezáleží ani tolik na formalizovaných okolnostech, jako spíš na lidech. Skvělé vztahy jsem
zažil v době, kdy byl ministrem Leon Richter, Otakar Motejl a Karel Čermák. Naopak
problematické byly třeba v době paní doktorky Parkanové. Současná doba také nevykazuje žádné
oslnivé pozitivní parametry ve vztazích s ministerstvem spravedlnosti. Platí stará zásada, když je
vůle, tak je i cesta. Hodně se mluví o bipolaritě soudnictví – ministerstvo, ale méně se už
připouštíme takřka identický problém vztahu uvnitř soudního systému, mezi okresními a krajskými
soudy. Diskuse na toto téma není moc vítána, přestože vyjadřuje a popisuje nejsrozumitelněji
postavení soudnictví a státní správy soudů, odtržení práva a odpovědnosti.
Tudíž ohledně současného systému připouštíte, že s vhodně naladěnými lidmi by mohl
fungovat poměrně efektivně.
Mohl by fungovat určitě lépe, ale už si nejsem jist, že by fungoval opravdu dobře. Ovšem není
vůbec jasné, o jakém systému vlastně hovoříme. Byrokratický model řízení soudů, jaký existuje
kupříkladu v Německu, Rakousku a řadě dalších zemí obdobné tradice, to tedy rozhodně není.
Nemůžeme přece zároveň tvrdit, že se inspirujeme v Německu a přitom z německého systému
„vykostit“ jeho ústřední pilíře. Podstatou fungujícího byrokratického systému je například
neotřesitelné postavení předsedy soudu. Což se důsledně manifestuje tím, že předseda soudu je z
funkce neodvolatelný, mimo zákonem stanovené podmínky. Má neomezený časový mandát a tudíž
také jistotu, že může prosazovat efektivní řízení soudu bez ohledu na proměnlivé názory úřednické
vrchnosti. Toto všechno jsme z naší úpravy odstranili, takže ten náš pseudosystém vlastně nepatří
nikam. Je to taková ta česká „třetí cesta“, s tou máme ty nejhorší zkušenosti.
Ústavní soud v roce 2010 zapověděl mimo jiné i možnost opakovaného jmenování soudních
funkcionářů. Ale v praxi k opakovanému jmenování dochází. Jaký máte náhled v kontextu
toho, že tady dochází na více úrovních k nerespektování zmíněného nálezu Ústavního soudu.
Naposledy v případě Vrchního soudu v Praze a doktora Stanislava Bernarda?
V této věci zastávám podle některých kolegů dost extrémní názor. Podle mého názoru však jde o
výklad podstaty příslušného nálezu Ústavního soudu, který správně reagoval na podstatné aspekty
problému. Novela zákona o soudech a soudcích (zákon č. 314/1998 Sb.) zavedla časové mandáty
soudních funkcionářů a zároveň umožnila jejich opakování s výjimkami, např. byl-li by soudce
kárně odsouzen. Za této situace Ústavní soud správně řekl, že opakování není možné z důvodu
eliminace rizika personální korupce. Jestliže hovoříme o případech opakovaného jmenování
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soudních funkcionářů (v jakékoliv funkci, tedy nejenom u jednoho a téhož soudu), jedná se o
identické příklady problematického výkladu nálezu Ústavního soudu. Vždy půjde o deformující
vztah soudce a ministra, často dvou soudců v různých postaveních (uchazeč o křeslo předsedy nebo
místopředsedy okresního soudu a předsedy krajského soudu) zatížený rizikem personální korupce
ve smyslu nálezu Ústavního soudu. Hovoříte-li o kolegovi Bernardovi, mezi skončením jeho
funkce a novým jmenováním uplynula určitá doba, takže prý nešlo o bezprostřední jmenování.
Všichni však víme, že po skončení funkce byl pověřen výkonem správy stejného úseku, tedy je to
to samé, jako by byl jmenován. Co za tím stojí? Jaký to navozuje vztah jmenujícího a
jmenovaného? Případů, kdy byl soudce jmenován opakovaně na stejné místo, je ovšem, mnohem
víc, stejně jako jmenování na různá vedoucí místa, což je z hlediska vyjádřeného principu jedno a
totéž.
Jmenování na tutéž funkci u jiného soudu vlastně v duchu ministerských instrukcí zakázáno
nebylo, byť to spěje k tomu neblahému jevu, že zde vzniká určitá „justiční nobilita“, která si
„obráží“ jednotlivé funkcionářské pozice.
Ano, znám řadu soudců, kteří byli znovu jmenováni do funkce předsedy, byť na jiném soudu, znám
ale i případy, kdy toto jmenování bylo odmítnuto, právě s farizejským poukazem na nález
Ústavního soudu. Tedy že výměna křesel třeba v duchu „Putin – Medvěděv“ byla odmítnuta právě
proto, že by porušovala princip obsažený v nálezu Ústavního soudu. Jak se to hodilo, nic nového…
S tímto je poměrně hodně skloňováno, že opakované jmenování musí být umožněno na
menších okresních soudech, kde reálně hrozí nebezpečí nižšího zájmu o tyto funkcionářské
pozice.
Tím opouštíme principiální rovinu a dostáváme se do praktické roviny uvažování. Je pochopitelné,
že u soudu, kde je 8 soudců, z nichž čtyři předsedu dělat nechtějí, dalším třem chybí nezbytné
předpoklady vést tak sofistikovanou skupinu lidí, jako jsou soudci, byste byl velmi rychle na konci.
Zde bychom se mohli opravdu dostat do personální krize. Když budeme hovořit v této praktické
rovině, tak se musíme nicméně vrátit zpátky k základní otázce, jestli toto je ta správná cesta, kterou
se vydal zákonodárce zavedením dočasných mandátů. Z tohoto hlediska je evidentní, že to správná
cesta nebyla, že se jednalo jen o vědomé a nedomyšlené oslabení nezávislosti soudnictví. Jestliže
máme systém správy soudnictví, jaký tady máme, řekněme byrokratický, tak se vším, tzn. i s tím,
že významný prvek zajištění nezávislosti by měla tvořit spolehlivá osoba předsedy soudu. Pak tedy
můžeme uvažovat jen na půdorysu časově neomezeném mandátu, ovšem s jasně zákonně
definovanými důvody, kdy lze funkcionáře z funkce odvolat. Stále hovoříme o lidech a lidské
selhání nelze vyloučit. Na takovém místě nelze držet člověka, který tam z různých důvodů nepatří.
Nebo, což bylo možno vyčíst mezi řádky nálezu Ústavního soudu, musíme změnit tento aspekt
řízení soudnictví. Znamená to, že můžeme mít dočasné mandáty a Ústavní soud se nad tím nijak
zvlášť nepozastavil, ale záleží na tom, kdo má onu jmenovací kompetenci. Pokud je to ministr
spravedlnosti, tak to divné je, protože on je reprezentant jiné moci a to z hlediska motivací. Ale
pokud to bude nezávislý orgán, který bude skutečně reprezentovat soudnictví, tak to potom
zásadním způsobem změní situaci a těch výhrad proti znovujmenování funkcionářů zákonitě a
řadově ubude.
Náš současný systém jmenování soudních funkcionářů bere to nejhorší jak z byrokratického,
tak i ze samosprávného systému.
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Ano, co zde máme dnes je to nejhorší, co jsme si mohli vybrat. Já jsem kdysi napsal, že jsme
dosáhli v útoku na nezávislost justice formálně historického maxima. Samozřejmě hovořím jenom
o formálních rysech právní úpravy, fakticky to neplatí, neboť soudce většinou má osobní prostor
svou nezávislost efektivně hájit. Problém je v tom, že pravidla mají být zákonem nastavena na zlé
časy.
Když jsme u přístupu ministerstva, tak je kouzelné, že každý ministr spravedlnosti od data
vydání nálezu, s výjimkou Marie Benešové, vydal vlastní instrukci ke jmenování soudních
funkcionářů, a mnohé z nich se liší od sebe jako den a noc.
Ale já se nedivím, protože to je v podstatě neřešitelná situace. Základ je tak špatně pojatý, že
samozřejmě všechny současné kroky jsou jenom snahou o nějaké (obvykle také špatné) možné
řešení špatné situace. Situace, která umožňuje jednat podle toho, jak se komu hodí. Jednou se řekne,
že je možné opakování třeba s krátkou přestávkou, podruhé, že je možné jmenování na jiný soud,
pak řekneme, že místopředsedové do tohoto systému nepatří, že si je bude jako své
spolupracovníky jmenovat sám předseda. Svého času pan se ministr Pelikán vyjádřil ve smyslu, že
místopředseda by měl být něco jako hlídací pes předsedy. Co to bude za systém, kdy jeden bude
slídit za druhým? Všechno jsou to nesmysly vyvolané nesmyslným základem.
Praxe se pak mnohdy projevuje tak, že na úrovni okresních soudů to nikdo příliš „neřeší“,
ale u vyšších soudů nejsou výjimkou výběrová řízení na soudního funkcionáře, kterých se
účastní jeden, dva soudci, kteří pak ještě nezřídka sami od sebe na první pohled bezdůvodně
odstoupí.
O výběrových řízeních, která se tady provádí, mám svoje mínění. Divné je, když se na místo
místopředsedy vrchního soudu přihlásí jeden jediný uchazeč. To odporuje zdravému rozumu.
Pravděpodobně všichni vědí, že jenom ten jeden vyhraje. Mně osobně se nestalo ani v jednom
jediném případě, že bych dopředu neodhadl, kdo bude tím vítězným uchazečem. U kteréhokoli
soudu.
Že by bylo až tak okaté, kdo řízení vyhraje?
Nejde o nějaké zjevné manipulace, nějakou „karlovarskou losovačku“. Všechno vypadá velmi
legitimně. Zřizovatelé výběrových komisí proklamují jejich stoprocentní nezávislost. Spíš jde o
pozadí těchto řízení, nepsaná pravidla, všelijaké vztahy a praktiky. Nevylučuji, že někde výběrové
komise fungují úplně nezávisle a objektivně. Já chci, na základě vlastní zkušenosti, toliko říct, že
výběrová komise není zárukou, že vše bude probíhat spravedlivě a transparentně.
Během své výzkumné činnosti jsem se dotazoval některých soudů na průběh výběrových
řízení. A ve věci výběrových komisí tam skoro vždy byl vcelku nemalý odpor ke sdělení
odpovědi. Například se sdělením konkrétního hodnocení jednotlivých kandidátů měly
některé soudy velké problémy, a to až takové, že to dnes „leží“ na odvolání na ministerstvu.
Naopak některé soudy s tím problémy neměly vůbec.
Někde může výběr probíhat zcela objektivně, podle jasných a předem daných kritérií. Tam se
zveřejněním důvodů rozhodnutí problém nebude. Kde taková transparentnost neplatí, tam se
mohou vyskytovat obstrukce i při sdělování odůvodnění výsledku. A zde bych nabádal
k opatrnosti. Automaticky záruky objektivity výběru nepřinese ani nejvyšší rada soudnictví –
vlastně taková veliká výběrové komise. Nelze přehlédnout, kdo v ní bude, jakým způsobem budou
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její členové nominováni, kdo je bude vybírat, kdo je bude volit. To je tolik složitých otázek, které
je nutné vyřešit nejdříve, protože nemůžeme jít cestou pokusu a omylu. Musíme se umět vypořádat
s rizikem, že o tyto struktury budou mít velký zájem právě lidé, kteří by ani neměli být soudci.
Většina soudců takové adepty nemá šanci prokouknout, protože s nimi nepřichází do konfliktního
styku. Hodnotí je pouze podle setkání, při kterých ocení třeba jejich právní erudici, tedy to v čem
jsou nepochybně dobří. Jsou to třeba výborní právníci, přednášejí, mají rozsáhlé znalosti, jsou
autory komentářů, atd. Soudcovské veřejnosti se představují v tom dobrém slova smyslu, ale to
automaticky neprokazuje jejich schopnost stát v čele systému, ovlivňovat ho, protože z jejich
motivací bychom měli mít spíše obavy než radost.
Myslíte si, že je reálná šance, aby se to někam posunulo v příštích letech?
Podívejte se, šance tady je vždycky. Samozřejmě musíme uvažovat, co chceme, nebo kam se
chceme v tuto chvíli reálně posunout. Celé toto uvažování má několik rovin. Jsou zde ambiciózní
představy, romantické představy, reálné představy, ale i ty poraženecké přístupy. Pohybujeme se
v různých úrovních a já už dnes vím, že žádný z těch extrémů není přijatelný. Žádná super
ambiciózní varianta tady neexistuje. Ale i ta reálná varianta by měla být ambicióznější, než ta, o
které se dnes hovoří. Paritní zastoupení soudců a nesoudců v nejvyšší radě dle mého názoru není
přijatelné a neodpovídá smyslu uvažovaného modelu řízení soudů, ale ani mezinárodním
dokumentům a ostatně ani zkušenostem ze zahraničí. Ovšem to je velmi složitá problematika, na
kterou zde není místo. Představte si třeba jen to, jak bude muset být teoreticky zdůvodněn a
legislativně vyjádřen hluboký rozdíl mezi správou a státní správou soudů a jejich vzájemný
interaktivní vztah. Samozřejmě je pořád otevřená varianta byrokratického systému správy
soudnictví, ale ne s účelovými deformacemi, jak jsme s nimi konfrontováni u nás.
Nicméně se dostáváme k úvaze, zda funkčnost onoho byrokratického systému není
v Německu či Rakousku způsobena i tamní vyšší politickou kulturou. Vždyť tento
byrokratický systém vytvořil v průběhu 90. let a později dnešní podhoubí našeho soudního
funkcionářství.
Samozřejmě, my jsme stále v přechodné fázi. Nejsme žádná stabilizovaná demokracie. Navíc se
nacházíme v postmoderní době, kdy platí, že nic neplatí a všechno je možné a řízení se principy a
pravidly je bráno jako něco odpudivého. Toto prostředí věru nenahrává rozumnému řešení.
Nemáme zdroj, ze kterého bychom budovali systém založený na osobnostech. My se potýkáme
s prostředím, kde osobnosti nejsou zvlášť ceněné, když už existují. V byrokratických
stabilizovaných systémech řízení dožívají staletím ověřená pravidla, principy, u nás platí účelovost,
horizont politického času. Obávám se neúspěchu reformních snah, jehož důsledky mohou být pro
soudce, ale především pro podstatu právního státu, pro právní jistotu lidí, katastrofální. Podívejte
se na vývoj v hodnotově rozkolísaném Polsku dnešních dnů, respektive vůbec na východ od nás.
Když už jste naťukl to, že se zde neřídíme regulemi, pak bych zmínil celkem hojnou praktiku
na soudech, kdy se využívá pouhého pověření daného soudce vedením a správou toho kterého
úseku, nicméně tím vůbec nemusí být obcházen zákaz opakovaného jmenování. Přeborníkem
v tomto je Krajský soud v Brně, jediným jmenovaným funkcionářem je předseda, a všichni
ostatní jsou pouze pověřeni. Neobchází se tímto kontrola ze strany ministerstva, potažmo
vůbec jmenovací pravomoc ministra?
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Ano, samozřejmě je to obcházení principu, je to řešení, které se odehrává uvnitř justice za
selektivního přihlížení a souhlasu exekutivy. Ale nesmíme si plést pojmy, protože předseda u nás
není jen soudce, je to také výrazný funkcionář státní správy soudu. Jeho hodnota je zeslabována
tím, že on je jakousi prodlouženou rukou ministra. Zvláště za současného stavu obecně platí, že
předsedové soudů představují nejslabší článek v celém justičním systému. Ovšem nelze se tomu
svým způsobem divit. Německý předseda soudu nemusí být a priori lepší člověk než český
předseda soudu, ale je v lepším postavení, protože si rizikem personální korupce prošel při
jmenování jenom jednou. Pak už ví, že jestliže bude řádně pracovat, nebude krást, opíjet se a bude
zdráv, tak není síly ho odvolat. Může tedy usilovat, podle svých představ, o naplnění
podmínek práci soudu, chránit podmínky nezávislosti soudců, a to v kolizi s jakoukoli vrchností.
Naši předsedové žijí pořád v jakémsi provizoriu, v obavách, že si „nevyslouží“ uznání a po sedmi
letech zkrátka skončí. A řekněme si na rovinu, většina předsedů soudů si na výhody funkce zvykne
a nerada je opouští. Bez ohledu na to, co o tom sami říkají. Výběr opravdu vhodných lidí, proto
musí být tím prvním, s čím musíme začít, a Soudcovská unie nyní hodně tlačí na systém výběru
lidí do justice. Hodnotová či osobnostní stránka uchazečů se začíná stále více akcentovat, což je
jedině správně, ale tušíte, že je to běh na delší trať. Nejdříve se musí projevit blahodárný vliv
jasných pravidel výběru lidí, a pak z těch dobře vybraných lidí můžeme sestavovat reprezentaci.
Myslíte tedy, že Soudcovská unie má dostatečné slovo ve věci ohledně jmenování
funkcionářů? Protože velká řada funkcionářů v ní ani není.
Obávám se, že dostatečné slovo nemá a někdy také nemluví srozumitelným hlasem.
V posledních usneseních Soudcovské unie se přislíbilo touto problematikou zabývat, a došlo
již k několikerým výzvám soudcům, aby nepostupovali v rozporu s již zmíněným nálezem
Ústavního soudu, nicméně realita je samozřejmě jiná.
Samozřejmě že se tímto tématem Soudcovská unie zabývá a zpracovává určitá stanoviska, ale
jejich reálná hodnota je taková, jakou vidíme. Soudcovská unie reprezentuje 30 % soudců a máte
pravdu, že řada funkcionářů v ní je, řada není, ale to už bychom rozebírali výrazné sociologické
aspekty této problematiky. My musíme uvažovat v rovině, jaké máme soudce, politiky a v jaké
přechodové fázi se nacházíme. Těch neznámých je opravdu mnoho, ale my musíme přesto řešit
věci velmi reálně, racionálně, nikoliv reagovat emotivně či intuitivně
Ministři také častokrát ještě před nástupem do úřadu, mají různá silná prohlášení, ale
později v úřadu hodí velikou zpátečku. Například dle instrukce ministerstva ke jmenování
funkcionářů měl předseda soudu dávat vždy návrh dvou prvních kandidátů na jmenování,
přičemž někteří to cíleně bojkotovali s tím, že ministerstvu nechtěli vůbec dát na výběr, a
žádná reakce nepřišla. Např. když současný ministr po nástupu do ministerské funkce tlačil
na předsedu Vrchního soudu v Praze, aby vypsal výběrové řízení na místopředsedu pro
civilní úsek, nicméně výběrové řízení se z důvodu jediného a později odstoupivšího kandidáta
konalo pouze formálně, a poté se událo něco, načež byl v lednu bez většího poprasku pan
doktor Bernard opakovaně jmenován. Myslíte si, že je to nějaký projev slabosti ministrů?
To může být naopak právě vítězstvím ministra. Vždyť to je přece úplně ideální situace jak ovládat
systém prostřednictvím vděčnosti. Nedělejme si iluzi, že soudcovský stav je homogenní. Je tady
řada soudců, kteří jsou ke všemu indiferentní, to je masa, která se přelévá sem tam, podle
momentálních pohnutek. Pak je tady významná část justice, která velmi silně inklinuje k moci,
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ministrům, to jsou často předsedové soudů a lidé, kteří se pohybují v jejich ideové blízkosti. Pak
jsou tady lidé, kteří jsou striktně proti mocenským pletichám, ovšem tento zásadně správný postoj
deformují jakousi apriorní oponenturou vůči ministerstvu. A to zase není úplně správné. Musíme
umět seriózně partnersky jednat a neztrácet zároveň ze zřetele úroveň soudcovské integrity. Jestliže
to nedokážeme, šikovný ministr by toho mohl využít.
Čímž se už dostáváme k úvahám o nějakém ministerském nepotismu, ministr, který by měl
být nějakým kontrolorem toho, zda není na soudní funkcionáře záhodno podat kárnou
žalobu, dost těžko může tuto roli splňovat, když je v jedné kapse s oním funkcionářem.
V řadě případů by se mělo vést kárné řízení s předsedou soudu za to, že špatně řídí soud. Kárné
žaloby na jednotlivé soudce mnohdy podávají předsedové soudů z alibistických pohnutek. V rámci
těchto kárných řízení často vyjde najevo, že tou prvotní chybou je systém, který předseda soudu
zavedl nebo podporuje. Problém však řeší až ve chvíli, kdy se mu to hodí, aby dokázal, že je člověk
na svém místě. Rázně zakročí, ale zakročí až ve chvíli, kdy by zákrok měl směřovat spíš proti
němu. Ministr to ví nebo by to vědět měl. Sám je však článkem deformovaného systému řízení
soudů, jen jeho motivace jsou zkrátka politické, v jistém smyslu vlastně logické. To ovšem by pro
soudce platit nemělo. Konsekventně říkám, že jsem poučený realista. Vím, jak to vypadá, nedělám
si žádné velké iluze, ani extra pesimistické náhledy na věc. Prostě chápu, že to tak je, vím, co by
se mělo zlepšovat, ale zároveň také vím, že to nejde ze dne na den. Vše je primárně o lidech, tedy
o generacích, ne o pár letech nebo dokonce měsících a institucích. Ministr v takovém vývoji může
hrát jen dílčí a pozitivní roli. Třeba se takového zase dočkáme.
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Příloha č. 2 – tabulka vybraných výběrových řízení za roky 2014 – 20171060
Následující tabulka zachycuje údaje poskytnuté soudy a MSp týkající se výběrových řízení na soudní funkcionáře na českých
soudech za roky 2014 – 2017 (jedinou výjimkou je výběrové řízení na funkci předsedy VS v Praze Jaroslava Bureše z roku 2012), která
jsem shromáždil pomocí žádostí o informace dle InfZ. Výběrová řízení za roky 2016 a 2017 by měla být obsáhnout veškerá výběrová
řízení, která se v tu dobu konala (byť je možné, že se konala některá neočekávaná výběrová řízení, která pak pochopitelně zahrnuta
nejsou). Roky 2015 a 2014 nejsou z kapacitních důvodů pokryté systematicky, nýbrž toliko je pojednáno průřezově zejména o
zajímavějších výběrových řízeních. Informace bohužel mnohdy jsou pouze neúplné, jelikož v některých případech MSp a soudy odmítly
určité informace poskytnout. Z důvodu dlouhodobé personální podvybavenosti Odboru styku s veřejností nebylo MSp s to o těchto
odvoláních, rozkladech či stížnostech rozhodnout v daných zákonných lhůtách.

1060

Viz sdělení KS v Ostravě ze dne 22. 5. 2017, sp. zn. Si 426/2017; sdělení OS v Bruntále ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 29Si 19/2017; sdělení KS v Brně ze dne 22.
1. 2016, sp. zn. Si 63/2016; sdělení OS v Břeclavi ze dne 18. 1. 2016, č. j. 0 Si 2/2016-12; sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 193/2017;
sdělení KS v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. Si 83/2017-3; sdělení KS v Ostravě ze dne 23. 3. 2016, sp. Zn. Si 257/2016; sdělení KS v Brně ze dne 30. 3. 2016, sp.
zn. Si 407/2016; sdělení KS v Brně ze dne 5. 10. 2017 a 27. 10. 2017, sp. zn. Si 996/2017; sdělení KS v Brně ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. Si 1131/2017; sdělení KS
v Hradci Králové ze dne 22. 12. 2015 a 29. 6. 2016, sp. zn. Si 1941/2015; sdělení KS v Hradci Králové ze dne 16. 11. 2017, sp. zn. Si 1182/2017; sdělení KS v Praze
ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. Si 98/2016; sdělení KS v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. Si 313/2017; sdělení KS v Praze ze dne 6. 11. 2017, sp. zn. Si 345/2017;
sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 192/2017; sdělení MS v Brně ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. SI 176/2015; sdělení MS v Praze ze dne 26.
1. 2016 a dne 30. 3. 2017, sp. zn. Si 98/2016; sdělení MS v Praze ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. Si 385/2016; sdělení MS v Praze ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. Si 386/2016;
sdělení MSp ze dne 24. 3. 2017, č. j. MSP-187/2017-OSV-OSV/4; sdělení MSp ze dne 24. 3. 2017, č. j. MSP-212/2017-OSV-OSV/4; sdělení OS v Novém Jičíně
ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 30 Si 16/2017; sdělení OS pro Prahu 2 ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 40 Si 156/2016; sdělení MS v Praze ze dne 12. 5. 2017, sp. zn. Si
623/2017; sdělení MS v Praze ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 631/2017; sdělení OS pro Prahu 9 ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 39 Si 83/2016; sdělení KS v Praze ze dne
14. 7. 2017 a 20. 7. 2017, sp. zn. Si 164/2017; sdělení OS v Rychnově nad Kněžnou ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 0SI 71/2016; sdělení KS v Ostravě ze dne 22. 5.
2017, sp. zn. Si 429/2017; sdělení OS v Táboře ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 20 Si 21/2016; sdělení OS v Táboře ze dne 18. 1. 2016, sp. zn. 20 Si 1/2016; sdělení KS
v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. Si 82/2017-3; sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 194/2017; sdělení KS v Hradci Králové ze dne 24. 3. 2016
a 27. 3. 2017, sp. zn. Si 368/2016 ve spojení s rozhodnutím předsedy KS v Hradci Králové o vyhlášení výběrového řízení ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. Spr 2056/2015;
sdělení KS v Brně ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. Si 466/2017; sdělení VS v Praze ze dne 21. 10. 2015, 26. 10. 2015, 21. 3. 2016, sp. zn. Si 183/2015; sdělení VS v Praze
ze dne 6. 3. 2017, 16. 3. 2017, 24. 3. 2017, sp. zn. Si 58/2017; sdělení MSp ze dne 26. 2. 2018, č. j. MSP-122/2018-OSV-OSV/4; sdělení OS v Rychnově nad
Kněžnou ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 0 SI 53/2018; sdělení MS v Praze ze dne 1. 3. 2018, sp. zn. Si 211/2018; sdělení MS v Praze ze dne 1. 3. 2018, sp. zn. Si
207/2018; sdělení OS v Jindřichově Hradci ze dne 2. 3. 2018, sp. zn. 10 Si 57/2018; sdělení OS pro Prahu 10 ze dne 2. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 73/2018; sdělení MSp
ze dne 7. 3. 2018, č. j. MSP-137/2018-OSV-OSV/4; sdělení OS pro Prahu 2 ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 40 Si 78/2018; sdělení OS v Semilech ze dne 19. 3. 2018, sp.
zn. 0 Si 43/2018; sdělení KS v Brně ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. Si 204/2018.
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Soud a
vybíraná
funkce
OS v Bruntále
(předseda)
OS v Bruntále
(místopředsed
a)
OS v Bruntále
(místopředsed
a)
OS v Břeclavi
(předseda)
OS v Břeclavi
(místopředsed
a)
OS v
Chomutově
(předseda)

OS v Karlových
Varech
(předseda)
OS v Karviné
(předseda)
OS v Blansku
(předseda)

Datum
vyhlášení

Vyhlašovatel

Jména kandidátů, počet bodů,
(tučně uvedený jmenovaný
Počet kandidátů uchazeč)

Stanovisko soudcovské rady

Předseda KS v
05.03.2014 Ostravě

Hana Beranová (42 bodů), Silvie
2 Hodaňová (25 bodů)

HB - souhlasné, SH - nebylo
poskytnuto

Předseda OS v
02.08.2016 Bruntále

1 Vladimír Čermák (45 bodů)

Bez připomínek

1 Hana Rapušáková (39 bodů)
Přemysl Klas (43 bodů), Roman
2 Novák (21 bodů)

Bez připomínek
PK - bez připomínek, RN nesouhlasné
KK - neutrální až
nesouhlasné z důvodu
plnosti úseku

Předseda OS v
07.10.2016 Bruntále
06.05.2015 Předseda KS v Brně
Předseda OS v
04.11.2014 Břeclavi

Pavel Beránek (43 bodů), Karel
2 Knaifl (34 bodů)
Roman Dobeš (36 bodů), Vladimíra
Kopřivová (24 bodů), Ivan Novák
(15 bodů), Kateřina Vltavská (43
VK + KV - souhlasné, RD + IN 4 bodů)
nesouhlasné

Předseda KS v Ústí
22.09.2015 nad Labem

Aleš Fikker (44 bodů), Michaela
Jasová (39 bodů), Tomáš Mahr (24
3 bodů)
Pavlína Jurášková, Milan Pelikán
2 (hodnocení neposkytnuto)
Michaela Zummerová (47 bodů),
2 Ivo Kadrmas (36,5 bodu)

05.12.2016 Předseda KS v Plzni
Předseda KS v
10.04.2015 Ostravě
06.05.2015 Předseda KS v Brně
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TM - bez námitek (neutrálně
vyznívající), AF - bez námitek
(spíše pozitivně vyznívající),
MJ - bez námitek (silně
pozitivně vyznívající)
k oběma bez výhrad
MZ - souhlasné, IK nesouhlasné

OS Brno venkov
(předseda)
OS ve Vyškově
(předseda)
OS Kroměříž
(předseda)
OS v Hodoníně
(předseda)
OS v Třebíči
(předseda)
OS v Jihlavě
(předseda)
KS v Hradci
Králové
(místopředsed
a)
OS v Hradci
Králové
(předseda)
OS v Rychnově
nad Kněžnou
(předseda)
OS v Semilech
(předseda)
OS v Semilech
(předseda)

06.05.2015 Předseda KS v Brně

06.05.2015 Předseda KS v Brně
05.05.2017 Předseda KS v Brně

05.05.2017 Předseda KS v Brně
25.07.2014 Předseda KS v Brně

1 Ivana Losová (47,5 bodu)
Ilona Láníková (39,5 bodu), Aleš
Vylam (47 bodů), Petr Ševčík (33
3 bodů)

souhlasné
AV - souhlasné, k ostatním
nebylo vyhotoveno

1 Radim Slezák (48 bodů)
souhlasné
Roman Smetka (45 bodů), Ladislav
Sobotka (ohodnocení
RS - souhlasné, k LS se
2 neposkytnuto)
nevyjádřila

Předseda KS v
01.07.2015 Hradci Králové

1 Ludmila Novotná (50 bodů)
souhlasné
Radek Pavlačka (44 bodů), Martina MCh - souhlasné, k RP se
2 Chlupáčková (49 bodů)
nevyjádřila
souhlasné, dle soudcovské
rady neexistovala žádná
překážka pro jmenování a
MV splňuje podmínky dle
1 Miroslav Veselský (50 bodů)
instrukce

Předseda KS v
03.03.2017 Hradci Králové

1 Marcela Sedmíková (50 bodů)

souhlasné

Předseda KS v
03.03.2017 Hradci Králové

Ondřej Rott (36,75 bodů), Michal
2 Strnad (42, 5 bodu)

souhlasné s oběma

Předseda KS v
03.03.2017 Hradci Králové
Předseda KS v
27.06.2017 Hradci Králové

Martin Fišer (50 bodů) vzal posléze
1 souhlas se jmenováním zpět
souhlasné

25.07.2014 Předseda KS v Brně

1 Vladimíra Paroulková (46,25 bodu) souhlasné
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OS ve
Svitavách
(předseda)
OS v Berouně
(předseda)
KS v Praze
(místopředsed
a)
OS Prahazápad
(předseda)
OS v Příbrami
(předseda)
KS v Ústí nad
Labem
(místopředsed
a)
KS v Ústí nad
Labem
(místopředsed
a)
MS v Brně
(místopředsed
a)
OS pro Prahu 4
(předseda)
MS v Praze
(místopředsed
a)

Předseda KS v
03.03.2017 Hradci Králové
Předseda KS v
22.01.2015 Praze

1 Zdeněk Fric (49 bodů)

souhlasné

1 Daniela Jandová (50 bodů)

souhlasné

1 Petr Franc (43 bodů)

převážně souhlasné

1 Dana Smitková (45 bodů)

bez výhrad

1 Miloslav Boudník (37 bodů)

souhlasné

Předseda KS v Ústí
07.01.2016 nad Labem

1 Markéta Lehká (48 bodů)

souhlasné

Předseda KS v Ústí
02.06.2015 nad Labem

Lenka Ceplová (45 bodů), Jana
2 Nováková

LC - souhlasné, k JN se
nevyjádřila

01.08.2014 Předseda MS v Brně
Předseda MS v
22.09.2015 Praze

Aleš Dufek (48 bodů), David
2 Otevřel (19 bodů)
Ilona Benešová (43 bodů), Andrea
2 Lomozová (42 bodů)

AD - souhlasné, k DO se
nevyjádřila
IB - souhlasné, AL souhlasné a doporučující

Předseda MS v
13.04.2015 Praze

1 Jaroslav Cihlář (46 bodů)

bez námitek

Předseda KS v
27.02.2017 Praze
Předseda KS v
01.08.2017 Praze
Předseda KS v
14.03.2017 Praze
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MS v Praze
(místopředsed
a)
MS v Praze
(místopředsed
a)
OS pro Prahu
10 (předseda)
VS v Praze
(předseda)

Předseda MS v
13.04.2015 Praze

Markéta Čermínová (22 bodů),
2 Hynek Zoubek (48 bodů)

MČ - neutrální, HZ neutrální/posléze bez
námitek

Předseda MS v
13.04.2015 Praze
Předseda MS v
22.10.2014 Praze
Ministr
05.09.2012 spravedlnosti

Aleš Sabol (48 bodů), Ivanka
2 Havlíková (38 bodů)

AS - neutrální/bez námitek

1 Jaroslava Pokorná (49 bodů)

souhlasné

1 Jaroslav Bureš (50 bodů)

bez námitek

KS v Praze
(předseda)
OS pro Prahu 2
(místopředsed
a)
OS pro Prahu 2
(místopředsed
a)

Ministr
15.08.2016 spravedlnosti

Ljubomír Drápal (50 bodů), Martina
souhlasné v pořadí - 1. MK, 2.
Kasíková (39 bodů), Luboš Vlasák
LD, 3. RL, 4. LV
4 (33 bodů), Roman Lada (23 bodů)

Předseda OS pro
07.11.2014 Prahu 1

1 Soňa Burešová (50 bodů)

souhlasné

souhlasné

OS pro Prahu 5
(předseda)
OS pro Prahu 7
(předseda)
OS pro Prahu 9
(předseda)
OS pro Prahu 9
(místopředsed
a)

Předseda MS v
13.04.2016 Praze
Předseda MS v
04.12.2015 Praze
Předseda MS v
20.10.2016 Praze

1 Martin Trepka (48 bodů)
Andrea Lomozová (43 bodů),
Michal Holub (39 bodů), Petr
3 Blažek (31 bodů)
Roman Podlesák (43), Michael Květ
3 (38), Ivana Kaňáková (38)
Jiří Malý (38 bodů), Michaela
2 Wenzlová (44 bodů)

Předseda OS pro
13.10.2014 Prahu 9

1 Halka Hovorková (43 bodů)

odmítnuto sdělit

Předseda OS pro
27.08.2015 Prahu 1
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souhlasné se všemi
RP - souhlasné, k ostatním se
nevyjádřila
JM - souhlasné, MW souhlasné

OS pro Prahu
10
(místopředsed
a)
OS pro Prahu
10
(místopředsed
a)

Předseda OS pro
05.02.2015 Prahu 10

1 Dana Smitková (47 bodů)

souhlasné

Předseda OS pro
05.02.2015 Prahu 10

1 Libuše Jungová (47 bodů)

souhlasné

1 Eva Pechlátová (42 bodů)

podpořena shromážením
soudců

OS v Rakovníku červen/červene Předseda KS v
(předseda)
c 2016
Praze
OS v Rychnově
nad Kněžnou
Předseda OS v
(místopředsed
Rychnově nad
a)
03.06.2015 Kněžnou
OS v Rychnově
nad Kněžnou
Předseda OS v
(místopředsed
Rychnově nad
a)
07.07.2015 Kněžnou
OS v Šumperku
(předseda)
OS v Táboře
(místopředsed
a)
OS v Tachově
(předseda)
OS v Teplicích
(předseda)
OS v Ústí nad
Orlicí
(předseda)

Předseda KS v
26.01.2016 Ostravě
Předseda OS v
28.12.2015 Táboře

0 nikdo

0 Ondřej Rott (49,75 bodu)

souhlasné

1 Pavlína Hajtmarová (40 bodů)

souhlasné
souhlasné, funkci "velmi
zodpovědně vykonává od
roku 2006)

04.01.2016 Předseda KS v Plzni
Předseda KS v Ústí
07.01.2016 nad Labem

1 Jiří Vaněk (50 bodů)
Petr Klein (34 bodů), Michaela
2 Řezníčková (42 bodů)
Jan Tichý (47 bodů), Martin Baťka
2 (29 bodů)

Předseda KS v
23.03.2015 Hradci Králové

Richard Ander (50 bodů), Stanislava souhlasné k oběma,
2 Kubištová (36,5)
preferenční k RA
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souhlasné s oběma
bez námitek k oběma

OS ve Zlíně
(předseda)
VS v Praze
(místopředsed
a)
VS v Praze
(místopředsed
a)
KS v Ústí nad
Labem
(předseda)

KS v Ústí nad
Labem
(předseda)
OS v
Jindřichově
Hradci
(místopředsed
a)
OS pro Prahu
10
(místopředsed
a)
OS pro Prahu
10
(místopředsed
a)

08.07.2016 Předseda KS v Brně

Petr Hanáček (46 bodů), Tomáš
2 Gargulák (41 bodů)

PH - souhlasné, TG nesouhlasné kvůli nálezu

Předseda VS v
05.08.2014 Praze

Jan Sváček (39 bodů), Pavel
2 Zelenka (20 bodů)

PZ - neutrální, JS - souhlasné

Předseda VS v
29.06.2015 Praze

Ministr
25.07.2014 spravedlnosti

Roman Horáček (přihláška byla
1 vzata zpět)
Ondřej Peřich (26 bodů), Iveta
Hendrychová (36 bodů), Jan Veselý
(39 bodů), Miroslav Čapek (13
4 bodů)
Ondřej Peřich (26 bodů), Iveta
Hendrychová (31 bodů), Jan Veselý
(32 bodů), Miroslav Čapek (14
bodů), Luboš Dörfl (50 bodů), Petr
Slezák (odstoupil), Petr Hoček (6
bodů), Josef Růžička (15 bodů),
9 Roman Dobeš (26 bodů)

JV - nesouhlasné, OP souhlasné, IH - souhlasné,
MČ - nesouhlasné
JV - nesouhlasné, OP souhlasné, IH - souhlasné,
MČ - nesouhlasné, LD souhlasné, PH - souhlasné,
JR - souhlasné, RD nesouhlasné, PS nesouhlasné

Předseda OS v
01.04.2016 Jinřichově Hradci

1 Jana Pošvářová (50 bodů)

souhlasné

Předseda OS pro
30.08.2017 Prahu 10

1 Radka Veverková (44,6 bodů)

souhlasné

Předseda OS pro
28.07.2014 Prahu 10

1 Hana Zítková (49 bodů)

souhlasné

Ministr
20.03.2014 spravedlnosti
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OS v Semilech
(místopředsed
Předseda OS v
a)
před 16. 5. 2012 Semilech
KS v Brně
(místopředsed
a)
29.11.2016 Předseda KS v Brně
KS v Brně
(místopředsed
a)
29.11.2016 Předseda KS v Brně
KS v Brně
(místopředsed
a)
29.11.2016 Předseda KS v Brně
KS v Brně
(místopředsed
a)
29.11.2016 Předseda KS v Brně
KS v Brně
(místopředsed
a)
12.08.2014 Předseda KS v Brně
KS v Brně
(místopředsed
a)
05.05.2017 Předseda KS v Brně
KS v Brně
(místopředsed
a)
29.11.2016 Předseda KS v Brně

1 Martin Fišer (48 bodů)

1 Jiří Rezek (49 bodů)

1 Viktor Kučera (50 bodů)

1 Aleš Flídr (50 bodů)

1 Milan Čečotka (50 bodů)

1 Přemysl Klas (23 bodů)

1 Lenka Prokšová (49 bodů)

0 nikdo
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souhlasné
souhlasné (vyjádřeno
dvakrát - 28. 6. 2016 i 29. 6.
2015)
souhlasné (vyjádřeno
dvakrát - 28. 6. 2016 i 29. 6.
2015)
souhlasné (vyjádřeno
dvakrát - 28. 6. 2016 i 29. 6.
2015)
souhlasné (vyjádřeno
dvakrát - 28. 6. 2016 i 29. 6.
2015)

nebylo poskytnuto
souhlasné (vyjádřeno
dvakrát - 28. 6. 2016 i 26. 10.
2015)

Příloha č. 3 – tabulka místopředsedů jmenovaných bez výběrového
řízení1061
Soud
OS v Hodoníně
OS Brno-venkov
OS v Chomutově
OS v Chomutově
OS v Jihlavě
OS v Karviné
KS v Praze
OS v Olomouci
OS v Pardubicích
OS pro Prahu 1
OS Praha-západ
OS v Teplicích
OS ve Vsetíně
OS pro Prahu 5
VS v Olomouci
VS v Praze
OS v Rychnově
nad Kněžnou
OS pro Prahu 4
OS pro Prahu 4
OS pro Prahu 4
OS pro Prahu 4
OS pro Prahu 4
OS pro Prahu 10
OS v Táboře
OS Praha-západ
KS v Brně

Jméno
Milena Drobečková
Lenka Šebestová
Petr Šustr
Šárka Břichnáčová
Radek Pavlačka
Livia Laššáková
Roman Šebek
Šárka Haltufová
Petr Šimeček
Luďka Horajsová
Markéta Matulíková Šedová
Dana Kolářová
Aleš Matura
Blanka Jarolímková
Diana Vebrová
Stanislav Bernard

stanovisko soudcovské rady
souhlasné
souhlasné
souhlasné
souhlasné
stanovisko nebylo poskytnuto
souhlasné
souhlasné
stanovisko nebylo poskytnuto
souhlasné
stanovisko nebylo poskytnuto
stanovisko nebylo vyhotoveno
bez námitek
bez námitek
souhlasné
neutrální
bez námitek

Zuzana Ursová
souhlasné
Michal Dvořák
souhlasné
Lenka Eliášová
souhlasné
Alena Novotná
souhlasné
Hana Zítková
souhlasné
Andrea Dobřichovská Gedeonová
souhlasné
Lenka Marynková
souhlasné
Ondřej Kubů
souhlasné
Tomáš Jureček
souhlasné
souhlasné (poskytnuté nadvakrát - 28. 6.
2016 a 29. 6. 2015)
Ivan Meluzín

1061

Viz sdělení OS v Hodoníně ze dne 2. 10. 2017, sp. zn. Si 35/2017; sdělení OS Brno-venkov ze dne 17. 5. 2017, sp.
zn. Si 238/2017; sdělení OS v Chomutově ze dne 18. 5. 2017, sp. zn. 90 Si 21/2017; sdělení OS v Jihlavě ze dne 8. 11.
2017, sp. zn. 50 Si 80/2017 ve spojení s rozvrhem práce OS v Jihlavě sp. zn. 50 Spr 855/2017 ve znění k 1. 1. 2018;
sdělení OS v Karviné ze dne 14. 11. 2017, sp. zn. Si 58/2017; sdělení KS v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. Si
313/2017; sdělení OS v Olomouci ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. Si 43/2017; sdělení OS v Pardubicích ze dne 17. 5. 2017,
sp. zn. 41 Si 259/2017; sdělení OS pro Prahu 1 ze dne 23. 3. 2017, sp. zn. 69 SI 152/2017; sdělení OS Praha-západ ze
dne 11. 5. 2017, sp. zn. 32Si 35/2017; sdělení OS v Teplicích ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 171/2017; sdělení OS ve
Vsetíně ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 25Si 334/2017; sdělení OS pro Prahu 5 ze dne 22. 2. 2018 a 23. 2. 2018, sp. zn. 62
Si 129/2018; sdělení VS v Olomouci ze dne 14. 3. 2017, sp. zn. Si 36/2017; sdělení VS v Praze ze dne 21. 3. 2016, sp.
zn. Si 183/2015; sdělení OS v Rychnově nad Kněžnou ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 0 SI 53/2018; sdělení OS pro Prahu
4 ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 40 Si 103/2018; sdělení OS pro Prahu 10 ze dne 2. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 73/2018; sdělení
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Příloha č. 4 – tabulka pověřených místopředsedů soudu1062
Zde uvedená tabulka zachycuje informace týkajícíc se pověření soudců výkonem správy
dle § 121 odst. 5 ZSS. Uvedenými údaji jsou doba pověření (je-li políčko „konec pověření“
ponecháno prázdné, pak je daný soudce ke dni vypracování diplomové práce stále pověřen), zda
dané pověření bylo materiálně opakovaným jmenováním (v případě předsedy soudu, jenž byl po
uplynutí svého funkčního období pověřen správou je uvedeno „sestup“), a zda byl daný soudce
v návaznosti na své pověření též jmenován místopředsedou daného soudu.

OS v Táboře ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 20 Si 43/2018; sdělení OS Praha-západ ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 32Si 27/2018;
zápis ze zasedání soudcovské rady VS v Praze ze dne 14. 12. 2015; sdělení KS v Brně ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. Si
204/2018.
1062
Viz rozvrh práce VS v Praze sp. zn. S 1/2013 ve znění k 1. 10. 2013; sdělení MSp č. j. MSP-709/2015-OT-OSV/4
ze dne 2. 11. 2015; sdělení MS v Brně sp. zn. SI 176/2015 ze dne 15. 12. 2015; rozvrh práce OS pro Prahu 5 sp. zn.
60 Spr, 1600/2015 ve znění k 1. 4. 2016, 1. 8. 2016, sp. zn. 60 Spr 1400/2016 ve znění k 1. 1. 2017, sp. zn. 60 Spr
989/2017 ve znění k 15. 2. 2018; rozvrh práce OS v Třebíči sp. zn. 17 Spr 397/2017, 17 Spr 54/2018 ve znění k 1. 2.
2018, sp. zn. Spr 383/2016, Spr 163/2017, Spr 272/2017 ve znění k 2. 10. 2017; sdělení OS v Třebíči ze dne 15. 1.
2016, sp. zn. 16 Si 2/2016, ze dne 13. 11. 2017, sp. zn. 16 Si 206/2017; rozvrh práce VS v Olomouci sp. zn. S 406/2015
ve znění k 1. 9. 2016, sp. zn. S 396/2016 ve znění k 1. 3. 2017; rozvrh práce OS v Táboře sp. zn. 20 Spr 1354/2017 ve
znění k 15. 11. 2017; sdělení OS pro Prahu 4 ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 40 Si 103/2018; sdělení OS pro Prahu 4 ze
dne 15. 1. 2016, sp. zn. 40 Si 3/2016; sdělení MSp ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. MSP-709/2015-OT-OSV/8; sdělení OS
pro Prahu 9 ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 80/2018; rozvrh práce OS pro Prahu 9 sp. zn. 30Spr 748/2016 ve znění k 1.
1. 2017, sp. zn. 30Spr 995/2017 ve znění k 1. 1. 2018; změna č. 8 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 30. 6. 2017, sp. zn.
149/2017; změna č. 13 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 1/2016; změna č. 5 rozvrhu práce KS
v Brně ze dne 28. 4. 2017, sp. zn. 149/2017; změna č. 11 rozvrhu práce KS v Brně ze dne 29. 9. 2017, sp. zn. Spr
149/2017; rozvrh práce OS v Bruntále sp. zn. Spr 1523/2013 ve znění k 1. 1. 2014, sp. zn. Spr 1474/2014 ve znění k
1. 10. 2014, sp. zn. Spr 1608/2016 ve znění k 1. 1. 2017; rozvrh práce OS v Příbrami č. j. 29Spr/2016/11 ve znění k 1.
10. 2017, sp. zn. 29Spr 752/2017 ve znění k 12. 2. 2018; rozvrh práce OS v Mladé Boleslavi sp. zn. 100 Spr 250/2017
ve znění k 1. 7. 2017, sp. zn. 100 Spr 510/2017, ve znění k 1. 1. 2018; sdělení OS v Novém Jičíně ze dne 17. 5. 2017,
sp. zn. 30 Si 16/2017; rozvrh práce OS v Novém Jičíně sp. zn. 100 Spr. 1388/2017 ve znění k 1. 1. 2018; sdělení OS
v Přerově ze dne 24. 5. 2017, sp. zn. 37 Si 29/2017; změna rozvrhu práce OS v Přerově účinná od 2. 8. 2016 ze dne 1.
8. 2016, sp. zn. 30 Spr 968/2016; rozvrh práce OS v Přerově sp. zn. 30Spr 1402/2017 ve znění k 1. 1. 2018; rozvrh
práce OS v Rakovníku sp. zn. 27 Spr 46/2016 ve znění k 1. 1. 2016, sp. zn. 30Spr 1402/2017 ve znění k 1. 2. 2018, sp.
zn. 27 Spr 748/2016 ve znění k 1. 10. 2016, sp. zn. 27 Spr 906/2016 ve znění k 1. 11. 2016; sdělení OS v Šumperku
ze dne 15. 5. 2017, sp. zn. 27 Si 26/2017; sdělení KS v Ostravě ze dne 22. 5. 2017, sp. zn. Si 426/2017; rozvrh práce
OS v Šumperku sp. zn. 27 Spr 1618/2018 ve znění k 1. 2. 2018; sdělení OS ve Zlíně ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. 0 Si
339/2017; rozvrh práce OS ve Zlíně sp. zn. 50 Spr 2152/2014 ve znění k 1. 1. 2015, sp. zn. 50 Spr 2212/2017 ve znění
k 1. 1. 2018; změna č. 1 rozvrhu práce OS ve Zlíně pro rok 2017 ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 50 Spr 2018/2017; rozvrh
práce OS v Olomouci sp. zn. Spr 2565/2015 ve znění k 1. 8. 2016, sp. zn. Spr 2897/2017 ve znění k 1. 2. 2018; sdělení
OS v Olomouci ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. Si 43/2017; sdělení OS ve Svitavách ze dne 13. 11. 2017, sp. zn. 20Si
266/2017; rozvrh práce OS ve Svitavách sp. zn. 20 Spr 589/2017 ve znění k 1. 1. 2018, 1. 4. 2018, sp. zn. 20Spr
481/2016, ve znění k 1. 1. 2017; sdělení OS v Příbrami ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 29 Si 69/2017; sdělení KS v Brně
sp. zn. Si 10/2016 ze dne 8. 1. 2016;. rozvrh práce KS v Brně sp. zn. Spr 2974/2015 ve znění k 1. 8. 2016, sp. zn. Spr.
2163/2017 ve znění k 1. 1. 2018.
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Soud
VS v Praze
MS v Brně
OS pro Prahu 5
OS pro Prahu 5
OS v Třebíči
OS v Třebíči
VS v Olomouci
OS v Táboře
VS v Olomouci
OS pro Prahu 4
OS v Jindřichově
Hradci
OS pro Prahu 9

OS pro Prahu 9
OS pro Prahu 9
KS v Brně
KS v Brně
KS v Brně
KS v Brně
KS v Brně
KS v Brně
KS v Brně
KS v Brně
OS v Bruntále
OS v Příbrami
OS v Mladé
Boleslavi
OS v Novém
Jičíně
OS v Přerově
OS v Rakovníku
OS v Šumperku
OS ve Zlíně
OS V Olomouci
OS v Teplicích
OS ve Svitavách

Jméno
Stanislav Bernard
Aleš Dufek
Michal Holub
Lucie Bičáková
Ludmila Novotná
František Frula
Ivana Waltrová
Jiří Vaněk
Diana Vebrová
Michael Květ

Začátek
pověření

Konec
pověření

01.10.2013
01.10.2012
01.10.2013
01.01.2017
01.10.2015
02.10.2017
01.10.2015
01.10.2015
01.09.2016
01.10.2015

Souhrn
(roky)

"opakované"Jmenován?
01.01.2016 2,252054795 ano
ano
15.01.2015 2,290410959 ano
ano
01.04.2016 2,501369863 ano
ne
1,1< ne
ne
30.09.2017
2 ano
ne
0,333333< "sestup"
ne
01.09.2016 0,920547945 ano
ne
15.11.2017 2,126027397 ano
ne
01.03.2017 0,495890411 ne
ano
31.05.2017 1,665753425 ano
ne

Jana Pošvářová
Helena Svobodová

01.04.2016
01.07.2017

1,9< ano
0,75< ne

Markéta Vernerová
Ivičičová
Denisa Durdíková
Pavel Bachratý
Viktor Kučera
Aleš Flídr
Martin Hejda
Lenka Prokšová
Ivan Meluzín
Milan Čečotka
Jiří Rezek
Vladimír Čermák
Štěpán Slavík

01.01.2018
01.01.2017
01.10.2015
01.01.2014
01.07.2013
01.07.2016
01.10.2015
01.07.2015
01.01.2014
01.01.2015
01.10.2014
01.10.2017

Martin Moc

01.07.2017 01.01.2018 0,504109589 ne

ano

Vladimír Polák
Jiří Barbořík
Marcel Lehečka
Jana Veselá
Tomáš Gargulák
Petra Rýznarová
Dana Kolářová
Eva Kotalová

01.04.2016
1<
02.08.2016
1,70<
01.11.2016
1,40<
01.05.2016
1,90<
01.02.2017
1,2<
01.08.2016
1,7<
01.06.2016 01.05.2017 0,915068493
02.10.2017 01.04.2018 0,495890411

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne

01.01.2018
01.05.2017
01.05.2017
01.07.2017
01.10.2017
01.12.2016
01.05.2017
01.05.2017
01.01.2017

194

0,25<
1
2,5<
3,331506849
3,835616438
1
2,002739726
1,421917808
3,331506849
2,331506849
2,254794521
0,5<

ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
"sestup"
ne

ano
ano
"sestup"
"sestup"
"sestup"
ano
ne
ne

ne
ne

ne
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne

Příloha č. 5 – vzor hodnotícího listu OS v Bruntále1063

1063

Viz sdělení OS v Bruntále ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 29Si 19/2017.
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Příloha č. 6 – vzor hodnotícího listu KS v Brně1064

1064

Viz sdělení KS v Brně ze dne 22. 1. 2016, sp. zn. Si 63/2016.
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Příloha č. 7 – vzor hodnotícího listu KS v Ústí nad Labem1065

1065

Viz sdělení KS v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. Si 193/2017.
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Příloha č. 8 – vzor hodnotícího listu KS v Plzni s výtažkem ze zápisu o
průběhu výběrového řízení1066

1066

Viz sdělení KS v Plzni ze dne 15. 5. 2017, č. j. Si 83/2017-3.
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Příloha č. 9 – vzory hodnotících listů KS v Hradci Králové1067

1067

Viz sdělení KS v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. Si 1941/2015.
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Příloha č. 10 – vzor hodnotícího listu KS v Praze1068

1068

Viz sdělení KS v Praze ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. Si 313/2017.
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Příloha č. 11 – vzor hodnotícího listu MS v Praze s výtažkem ze zápisu o
průběhu výběrového řízení1069

1069

Viz zápis z výběrového řízení vyhlášeného předsedou MS v Praze dne 22. 9. 2015 na obsazení funkce předsedy
OS pro Prahu 4 s termínem pro podání přihlášky 9. 10. 2015, konaného 9. 11. 2015.
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Příloha č. 12 – vzory hodnotících listů VS v Praze1070

1070

Viz sdělení VS v Praze ze dne 24. 3. 2017, sp. zn. Si 58/2017.
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Příloha č. 13 – vzory hodnotících listů OS v Rychnově nad Kněžnou1071

1071

Viz sdělení OS v Rychnově nad Kněžnou ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 0 SI 53/2018.
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Příloha č. 14 – vzory hodnotících listů OS pro Prahu 101072

1072

Viz sdělení OS pro Prahu 10 ze dne 5. 3. 2018, sp. zn. 39 Si 73 2018.
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210
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Příloha č. 15 – vzor hodnotícího listu KS v Brně1073 se vzorem souhrnného
hodnocení v zápisu o průběhu výběrového řízení1074

1073

Viz sdělení KS v Brně ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. Si 1131/2017.
Viz zápis ze dne 18. června 2015 o průběhu přijímacích pohovorů s uchazeči ve výběrových řízeních na obsazení
funkcí předsedů OS v Blansku, OS Brno-venkov, OS v Břeclavi a OS ve Vyškově před komisí jmenovanou ve dnech
10. 6. a 17. 6. 2015, sp. zn. Spr 1276-1279/2015.
1074

212

213

Příloha č. 16 – vyjádření soudcovské rady OS v Blansku1075

1075

Viz sdělení KS v Brně ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. Si 407/2016.
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Příloha č. 17 – stanovisko soudcovské rady OS pro Prahu 41076

1076

Viz sdělení MS v Praze ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. Si 98/2016.
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Příloha č. 18 – stanovisko soudcovské rady OS v Bruntále1077

1077

Viz sdělení KS v Ostravě ze dne 22. 5. 2017, sp. zn. Si 426/2017.
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Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů
Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá interdisciplinárně tématy správního a ústavního
práva, a to zejména otázkami opakovaného ustanovování soudních funkcionářů ve spojení s časově
omezenými funkčními obdobími. Hlavní posuzovanou hypotézou je v kontextu daného tématu
deklarovaná protiústavnost současné správní praxe spojená s opakovaným jmenováním i časově
omezenými funkčními obdobími. Současná praxe pověřování soudců či předsedů senátu výkonem
jednotlivých úkolů soudní správy dle zákona o soudech a soudcích též představuje deficity v oblasti
právního státu. Toto je v případě moci soudní poměrně nešťastné, zvláště prismatem toho, že
Ministerstvo spravedlnosti není ve své dozorčí úloze příliš aktivní. Proto je vedlejším účelem této
práce též nabídnout alternativní efektivnější modely současné byrokratické soudní správy.
Za tímto účelem práce vychází nejen z teoretickoprávních hledisek reprezentovaných
primárními prameny ve formě zákonů, jiných předpisů a judikatury spolu se sekundárními prameny
ve formě odborných článků a jiných publikací, nýbrž také vychází z vlastní analýzy aktuální
správní praxe, ve které je čerpáno zejména z bezpočtu žádostí o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na popis české úpravy soudní správy
zpracovaný v první části práce navazuje komparativní část srovnávající českou soudní správu se
systémem správy soudnictví v SRN, která vychází jednak z relevantní německé legislativy a
judikatury, dále z německy mluvící odborné literatury. V závěrečné třetí části práce nabízí úvahy
de lege ferenda pro vyřešení hlavních ústavněprávních problémů vyplývajících z problémů
nastíněných v první části práce, k čemuž zužitkovává též nabyté zahraniční poznatky.
Shora uvedené hypotézy diplomová práce potvrzuje, zejména v návaznosti na
problematickou aplikaci zákonných institutů ve správní praxi. Konečným závěrem práce proto je
doporučení buďto promyšlené širší reformy zavádějící tzv. soudní samosprávu, nebo ponechání
základu současného byrokratického správního systému za současného rozšíření spolupůsobení
reprezentantů moci soudní na soudní správě (s inspirací v německé úpravě).

Klíčová slova: soudní správa, soudcovská nezávislost, funkční období
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Constitutionality of Reappointment of Presidents and VicePresidents of Courts
Abstract
This diploma thesis deals with the interdisciplinary topics of administrative and
constitutional law, especially with questions of re-appointment of presidents and vice-presidents
of courts in connection with time-limited periods of office. The main hypothesis considered in the
context of the given topic is the unconstitutionality of the current administrative practice associated
with repeated appointment as well as time-limited periods of office. The current practice of
empowering the judges by performing the individual tasks of the judicial administration under the
Act on Courts and Judges also constitutes deficit in the rule of law. This is quite unfortunate in the
case of the judiciary, especially in the sense that the Ministry of Justice is not very active in its
supervisory role. Therefore, the secondary purpose of this work is also to offer alternative, more
efficient models of the current bureaucratic judicial administration.
For this purpose, the thesis is based not only on theoretical legal aspects represented by
primary sources in the form of laws, other regulations and jurisprudence, together with secondary
sources in the form of expert articles and other publications, but also based on its own analysis of
current administrative practice, which draws mainly from countless applications on information
pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on free access to information. The description of the Czech
judicial administration elaborated in the first part of the thesis is followed by a comparative part
comparing the Czech judicial administration with the system of judicial administration in Germany,
based on the relevant German legislation and case law, as well as on the German-speaking
professional literature. In the final part of the thesis, the de lege ferenda deliberations are stated to
solve the main constitutional law problems arising from the problems outlined in the first part of
the thesis, which also makes use of acquired foreign knowledge.
The thesis confirms the mentioned hypothesizes, especially in connection with the
problematic application of legal institutes in administrative practice. The conclusion of the thesis
is therefore the recommendation of either a well-thought-out wider reform introducing so-called
judicial self-government or leaving the foundations of the current bureaucratic administrative
system as they are, while widening the co-operation of the judicial power representatives according
to German administrative model.

Keywords: court administration, judicial independence, periods of office
218

