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Předmluva

Jeden z posledních rozsudků Ústavního soudu, který zrušil 
odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové, vyvolal 
takovou vlnu nesouhlasných reakcí, že se Centrum pro ekono-
miku a politiku rozhodlo vydat mimořádný sborník č. 52/2006 
„Soudcokracie v ČR – fikce, nebo realita?“, který podrobně 
rozebírá celou kauzu a přináší i širší argumenty do tolik potřebné 
veřejné debaty.

Část A sborníku přináší stanoviska prezidenta republiky 
k celé kauze. Jde jednak o prohlášení prezidenta k rozhodnu-
tí druhého senátu Ústavního soudu ze dne 12. září 2006. Dále 
zařazujeme vystoupení prezidenta u Ústavního soudu dne 8. září 
2006. Nechybí ani první, zásadní vyjádření prezidenta republi-
ky k ústavní stížnosti ze dne 14. března včetně podrobné právní 
 přílohy.

Část B rozvíjí argumenty proti rozhodnutí Ústavního soudu 
z pera různých autorů – právníků i neprávníků. Vedoucí Kance-
láře prezidenta republiky Jiří Weigl argumentuje, že fungování 
justice je věcí veřejnou. Tajemník prezidenta Ladislav Jakl se 
ptá, komu má sloužit nezávislost. Ředitel legislativního odboru 
KPR Jan Bárta vysvětluje důvody, proč jsou rozhodnutí Ústav-
ního soudu nepřijatelná. Ekonom a právník Dušan Tříska hledá 
původ neefektivnosti a arogance soudnictví. Advokát Tomáš Jin-
dra tvrdí, že soudní moc v ČR je na cestě k absolutismu. Advokát 
Karel Muzikář prohlašuje, že Ústavní soud překročil pravomo-
ci. Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzi-
ty Karlovy Václav Pavlíček se zamýšlí nad jmenovacími a odvo-
lacími pravomocemi prezidenta republiky. Poslanec Parlamentu 
ČR Stanislav Křeček varuje, že soudcovský stát je přede dveřmi. 
Advokát Karel Brückler hodnotí rozhodnutí Ústavního soudu 
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jako nejvýznamnější změnu v justici po roce 1989. Novinář Bohu-
mil Pečinka vyjadřuje laické pochybnosti nad nejvyšší soudkyní. 
Poradce prezidenta republiky Michal Petřík kritizuje, že soudní 
funkcionáři jsou prakticky neodvolatelní. Konzultant legislativ-
ního odboru Kanceláře prezidenta republiky Ludvík Matoušek 
si všímá, že se centrum moci přesouvá z Prahy do Brna. Marek 
Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku se ptá, zda Česku hro-
zí soudní diktatura. Renata Klečková z katedry mezinárodního 
a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity na 
základě rozboru ústavy argumentuje ve prospěch pravomoci pre-
zidenta republiky odvolat předsedkyni Nejvyššího soudu. Akti-
vista občanského spolku Šalamoun Zdeněk Jemelík označuje 
návrat vzpurné soudkyně jako Pyrrhovo vítězství. Student VŠE 
Jan Petrůj vysvětluje, proč nejde o osobní spor Klaus vs Brožová. 
Jeho kolega Jan Skopeček připojuje úvahu, co způsobil Ústavní 
soud.

Část C sborníku přináší nepostradatelné přílohy. Jde jednak 
o dopis ministra spravedlnosti Němce prezidentu republiky 
k situaci na Ústavním soudu ze dne 25. ledna 2006. Otiskujeme 
formální rozhodnutí prezidenta republiky o odvolání předsedky-
ně Nejvyššího soudu i jeho dosud nepublikovaný dopis dr. Brožo-
vé ze dne 7. února 2006. Kompletně přinášíme nález Ústavního 
soudu k odvolatelnosti předsedů a místopředsedů soudů ze dne 
11. července 2006. Poučné je odlišné stanovisko soudce Pav-
la Rychetského k nálezu ze dne 11. července 2006. Nechybí ani 
nález druhého senátu Ústavního soudu o odvolání předsedkyně 
Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2006.

Spor o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu je pro mla-
dou českou demokracii zásadnější, než se na první pohled zdá. 
Představuje nebezpečný posun našich polistopadových pomě-
rů od parlamentní demokracie k soudcovskému korporativismu 
a k dosažení ničím neomezené soudcovské autonomie. Věříme, 
že věcná debata o rozhodnutích Ústavního soudu je navýsost 
potřebná.

Václav Klaus

V Praze, dne 21. září 2006



A.
Stanovisko  

prezidenta republiky
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Respektuji rozhodnutí druhého senátu Ústavního soudu ve 
věci stížnosti dr. Brožové vůči odvolání z funkce předsedkyně 
Nejvyššího soudu, ale to neznamená, že s ním souhlasím.

Setrvávám na argumentech, které jsem Ústavnímu soudu 
písemně i na ústním jednání sdělil. Jsem nadále přesvědčen, že 
jsem postupoval podle platných zákonů a předepsaným způso-
bem a že se mýlí senát Ústavního soudu. A že se zejména mýlí 
v tom, že byl odvoláním dr. Brožové porušen svobodný a rovný 
přístup k veřejným funkcím.

Odvolání předsedkyně NS bylo provedeno nejen ústavě i záko-
nům neodporujícím způsobem, ale bylo i věcně správným roz-
hodnutím. Žádost ministra spravedlnosti o odvolání dr. Brožové 
obsahovala argumenty velmi odůvodněné.

V tomto rozhodnutí jednoho ze senátů Ústavního soudu vidím 
nebezpečný posun našich polistopadových poměrů od parla-
mentní demokracie k soudcovskému korporativismu a k dosažení 
ničím neomezené soudcovské autonomie, která nikde ve světě 
v takové podobě neexistuje.

Mám obavu, že toto rozhodnutí bude mít negativní dopady 
na poměry v české justici a že zejména ve správní a manažerské 
oblasti způsobí její další zhoršování a že zhorší kontrolu řízení 
justice demokratickými mechanismy našeho státu.

Tímto stanoviskem nehájím sebe, neboť se rozhodnutím sená-
tu necítím osobně dotčen. Hájím obecné principy demokracie 
a práva.

 
Václav Klaus 

V Praze, dne 12. září 2006

Prohlášení prezidenta k rozhodnutí 
Ústavního soudu ze dne 12. září 2006
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Pane předsedo,

své rozhodnutí o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu 
jsem učinil dne 30. 1. 2006. Předseda vlády toto rozhodnutí spo-
lupodepsal, a tím se podle čl. 63 odst. 2 Ústavy stalo platným. 
JUDr. I. Brožové bylo doručeno dne 2. 2. 2006 a tím okamžikem 
její funkce zanikla. To jsou elementární fakta.

Setrvávám na svém stanovisku, které jsem sdělil dne 23. 2. 
2006 ve svém návrhu na zrušení usnesení Ústavního soudu 
o odložení vykonatelnosti mého rozhodnutí. Ve stručnosti při-
pomínám, že toto usnesení Ústavního soudu muselo zůstat bez 
právních následků. Okamžik zániku funkce předsedy soudu je 
stanoven zákonem jako bezprostřední efekt doručení preziden-
tova rozhodnutí o odvolání. Ústavní soud nemůže suspendovat 
účinky zákona procesním prostředkem, který je k dispozici pro 
typově zcela odlišná rozhodnutí. Funkci předsedy Nejvyššího 
soudu považuji za neobsazenou. Ke jmenování nového předse-
dy Nejvyššího soudu jsem až dosud nepřikročil z důvodů, které 
jsem vyložil rovněž ve svém návrhu na zrušení usnesení Ústav-
ního soudu o odložení vykonatelnosti mého rozhodnutí ze dne 
23. února 2006.

Řízení o zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech 
a soudcích, probíhalo bez mé účasti. Beru na vědomí, že ono spor-
né ustanovení zákona o soudech a soudcích bylo zrušeno dnem 
uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů, tedy 9. srpna 2006. Z toho 
plyne, že nyní už neplatí dosavadní zvláštní ustanovení o odvolá-
ní z funkce předsedů a místopředsedů soudů všech stupňů (pro-
zatím s výjimkou předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního 
soudu). Nemám ambici zde dnes analyzovat dopady této nové si-
tuace na naše soudnictví, chci pouze konstatovat, že je považuji za 

Vystoupení prezidenta u Ústavního soudu 
8. září 2006
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vážné. Už ve svém vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 14. 3. 2006 
jsem upozornil na to, že „rozhodnutí Ústavního soudu v této věci 
považuji za zcela principiální pro výklad ústavních vztahů mezi 
mocí soudní a mocí výkonnou“. Toho jsme si jistě všichni dobře 
vědomi.

Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu nově otevřel otáz-
ku vztahu funkce soudce a funkce předsedy soudu. Poukázal na 
to, že Ústava v čl. 82 odst. 3 jednoznačně stanoví neslučitelnost 
funkce soudce s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě. Přitom ale 
§ 74 odst. 2 zákona o soudech a soudcích povoluje, aby soud-
ci vykonávali funkci předsedů a místopředsedů soudů, která 
funkcí ve veřejné správě je. Tento rozpor zákona s Ústavou se 
stal právě po nálezu Ústavního soudu zcela zjevným. Z této, ale 
i z jiných úvah pro mne vyplývá, že otázku vykonávání správy 
soudů bude nutné řešit rychlou a zásadní zákonodárnou činností. 
Pokud jde o vlastní předmět tohoto řízení, tedy ústavní stížnost 
na mé rozhodnutí o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu 
JUDr. Ivy Brožové, zastávám stanovisko, které rekapituluji do pěti 
tezí, které jsou shrnutím mých předchozích stanovisek: 

1. Zrušení § 106 zákona o soudech a soudcích, k němuž došlo 
publikací ve Sbírce zákonů dne 9. 8. 2006, nemá na mé rozhod-
nutí, které bylo učiněno dne 30. 1. 2006, a jehož účinky nastaly 
doručením dne 2. 2. 2006, tedy dávno předtím, žádný vliv.

2. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí, a to se všemi svými účinky, 
není porušením žádného základního lidského práva nebo svo-
body zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlou-
vou. Stěžovatelka ostatně nepoukazuje na žádné základní lid-
ské právo, které by mělo být porušeno. Mezi základní lidská 
práva nepatří právo na funkci ve státní správě.

3. Není a nemůže být sporné, že rozhodnutí o odvolání splnilo 
veškeré náležitosti předepsané jak Ústavou, tak i zákonem. 
Není a nemůže být sporné, že bylo na prezidentovi repub-
liky, aby uvážil, nakolik jsou splněny podmínky pro odvolání 
předsedkyně Nejvyššího soudu. Podmínky pro odvolání podle 
mého odpovědného přesvědčení nastaly, a tento názor mám 
až dosud. Nebyl sebemenší důvod je v textu mého formálního 
rozhodnutí popisovat.
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4. Ani stěžovatelka netvrdí, že by doručení mého rozhodnutí 
mohlo mít jakékoliv jiné následky než to, že byla s okamžitým 
účinkem z funkce odvolána.

5. Stěžovatelka tvrdí, že jsem napadeným rozhodnutím jednal 
„mimo rozsah kompetencí prezidenta republiky“, neboť se 
asi domnívá, že by mohla být z funkce předsedkyně Nejvyš-
šího soudu odvolána jedině soudem. Dedukuji tak z toho, že 
svůj argument pro neústavnost § 106 odst. 1 zákona o sou-
dech a soudcích vidí „ve smyslu práva navrhovatelky na soud“. 
Tomuto tvrzení nelze přisvědčit z důvodů podrobněji rozvede-
ných už v mém vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 14. 3. 2006. 
Není v pravomoci žádného z našich soudů odvolávat předsedu 
Nejvyššího soudu z jeho funkce ve státní správě soudů. Prezi-
dent republiky naopak kompetenci k odvolání jednoznačně 
měl, protože byla založena v zákoně.

Ze všech těchto důvodů by Ústavní soud i nyní, po zrušení 
§ 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, měl 
ústavní stížnost JUDr. I. Brožové zamítnout.

Setrvávám tedy na svém návrhu učiněném v mém písemném 
vyjádření k této ústavní stížnosti.

Václav Klaus 
Ústavní soud, Brno, 8. 9. 2006
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V Praze, dne 14. března 2006

Vážená paní soudkyně Ústavního soudu,

podle Vaší výzvy podávám vyjádření k ústavní stížnosti vedené 
pod sp.zn. II. ÚS 53/06.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení mého rozhod-
nutí ze dne 30. 1. 2006, jímž byla odvolána z funkce předsedkyně 
Nejvyššího soudu.

Ústavní stížnost považuji za přípustnou, a proto nenavrhuji, 
aby Ústavní soud odmítl přijetí ústavní stížnosti z důvodu nespl-
nění podmínky § 75 odst. 1 zák. o Ústavním soudu. Naopak jsem 
toho názoru, že Ústavní soud by měl stížnost zamítnout.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti tvrdí, že prezident při jejím 
odvolání postupoval „mimo rozsah svých kompetencí“, přičemž 
stěžovatelka mylně uvádí, že odvolána by mohla být jedině mocí 
soudní. Není podstatné, že stěžovatelka v tomto spatřuje poru-
šení ústavnosti zcela nesprávně – pokud jde o pravomoc k odvo-
lání, odkazuji na podrobnější argumentaci uvedenou v příloze. 
Podstatné pro můj návrh na zamítnutí stížnosti je to, že ústavní 
stížností nelze brojit proti neústavnosti obecně, nýbrž podle § 72 
odst. 1 zák. o ústavním soudu se lze jen domáhat ochrany, jestliže 
bylo porušeno stěžovatelovo „ústavně zaručené základní právo 
nebo svoboda“. Protože žádné takovéto právo na setrvání ve funk-
ci neexistuje, měla by ústavní stížnost být zamítnuta.

Budoucí rozhodnutí Ústavního soudu v této věci považuji za 
zcela principiální pro výklad ústavních vztahů mezi mocí soudní 
a mocí výkonnou. Stěžovatelka nebyla zbavena nezávislé soud-
covské rozhodovací pravomoci, nýbrž jen svého postavení jako 

Vyjádření prezidenta k ústavní stížnosti
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orgánu státní správy soudu, jehož úkolem podle zákona je pouze 
„vytvářet podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejména po 
stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchov-
né, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem stanovených 
na řádné plnění úkolů soudům svěřených“ (§ 118 zákona o sou-
dech a soudcích). Přitom podle téhož zákona je i samotnému 
předsedovi Nejvyššího soudu samozřejmě zakázáno zasahovat do 
nezávislosti soudů. Předseda Nejvyššího soudu je tedy orgánem 
nižším než Ministerstvo spravedlnosti, jež je ústředním orgánem 
státní správy soudů (§ 119 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). 
Z toho je zřejmé, že v tomto svém postavení (odlišném od jeho 
postavení soudce Nejvyššího soudu, které zastává současně) je 
orgánem moci výkonné.

S pozdravem 
Václav Klaus

Příloha

Ústavnímu soudu
JUDr. Dagmar Lastovecké
II. ÚS 53/06
Joštova 8
660 83 Brno
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A. K podání ze dne 7. 2. 2006, označenému jako

 

„Ústavní stížnost podle § 74 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí preziden-
ta republiky ze dne 30. ledna 2006, č.j. KPR 966/2006, kon-
trasignovaného předsedou vlády.

Návrh na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Návrh podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, na odklad vykonatelnosti.“

V ústavní stížnosti jsou jednotlivá tvrzení uvedena nestruktu-
rovaně, aby se předešlo složitým odkazům, je v následujícím tex-
tu vždy kurzívou uveden doslova text z ústavní stížnosti, k němuž 
se vyjádření vztahuje.

 K účastníkům řízení:

Stěžovatelka v ústavní stížnosti (po jejím doplnění podáním 
ze 7. 2. 2006 k č.j. 446/06) za účastníky řízení označuje:

1. Prezident České republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1

2.  Předseda vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 
118 01 Praha 1 – Malá Strana

3.  Vláda České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Pra-
ha 1 – Malá Strana

Podle § 28 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. jsou účastníky řízení 
navrhovatel a dále „ti, o nichž to stanoví tento zákon“. V přípa-
dě ústavní stížnosti zákon v § 76 stanoví, že účastníkem řízení je 
„orgán veřejné moci, proti jehož zásahu ústavní stížnost směřuje“. 

Příloha k vyjádření prezidenta  
ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 53/06
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Ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí prezidenta republiky 
o odvolání. Autorem aktu je prezident republiky, provedení kon-
trasignace je procesní podmínkou toho, aby akt nabyl platnosti. 
Předseda vlády ani vláda proto nejsou v řízení pasivně legitimová-
ni, protože napadené rozhodnutí není rozhodnutím ani vlády, ani 
jejího předsedy. Jediným účastníkem řízení kromě stěžovatelky je 
tedy prezident republiky. 

K jednotlivým bodům ústavní stížnosti:

I.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 30. 1. 2006 čj. KPR 
966/2006, kontrasignovaným předsedou vlády, jsem byla odvo-
lána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu ČR podle § 106 
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Roz-
hodnutí bylo stěžovatelce doručeno dne 2. 2. 2006. Důkaz: roz-
hodnutí ze dne 30. 1. 2006 čj. KPR 966/2006

A1  Stěžovatelka správně uvádí, že rozhodnutím preziden-
ta republiky ze dne 30. 1. 2006 čj. KPR 966/2006 byla odvolána 
z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu. Pro úplnost se dodává, 
že podle § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, její funkce zanikla dne 2. 2. 2006, kdy rozhodnutí bylo 
stěžovatelce doručeno. Od tohoto okamžiku funkci předsedky-
ně Nejvyššího soudu nezastává, je samozřejmě nadále jeho soud-
kyní.

II.

Stěžovatelka s ohledem na bezprecedentnost situace podává 
z opatrnosti ústavní stížnost, neboť je toho názoru, že napadené 
rozhodnutí je protiústavní.

A2 Samo tvrzení o protiústavnosti nemůže být předmětem 
ústavní stížnosti. Ústavní stížnost lze podat jen tehdy, tvrdí-li 
stěžovatel, že zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jeho 
ústavně zaručené základní právo nebo svoboda (§ 72 odst. 1 zák. 
č. 182/1993 Sb.).

Bezprecedentností situace má stěžovatelka na mysli patrně 
prostý fakt, že z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu je odvolá-
vána poprvé. Tato okolnost sama o sobě nemá žádný význam pro 
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posouzení ústavnosti, a není ani zřejmé, jaká opatrnost by měla 
být důvodem k podání ústavní stížnosti. 

Protiústavnost rozhodnutí spatřuje stěžovatelka v neústavnosti 
aplikovaného ustanovení § 106 odst. 1, které spočívá v tom, že 
připouští odvolání předsedy soudu prezidentem, tj. mocí výkon-
nou, čímž porušuje princip dělby moci, a to aniž by bylo chrá-
něno jeho ústavně zaručené právo na přístup k soudu (článek 
6 Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod) a navíc 
aniž by předcházel postup v kárném řízení. V tomto směru 
odkazuji na závěry Ústavního soudu, obsažené v nálezu Pl. ÚS 
7/2002 ze dne 18. 6. 2002. 

A3 Stěžovatelka si zde zcela mylně vykládá princip dělby 
moci tak, jakoby moc soudní měla být od ostatních mocí izolova-
ná a jen sama na sobě závislá. Princip dělby moci je přesně opač-
ný, spočívá na tom, že jednotlivé moci jsou na sobě vždy nějakým 
způsobem závislé; to se týká i moci soudní. 

Dělba moci je systémem brzd a vyvážení („checks and balan-
ces“) – jeho podstatou je nastavit vyrovnané vztahy mezi jednot-
livými mocemi ne tak, aby na sobě byly navzájem absolutně nezá-
vislé, ale tak, aby na sobě byly závislé ve vyrovnané míře. Chybou 
by byla koncentrace veškeré moci v jediném státním orgánu, stej-
nou chybou by byla vzájemná nezávislost orgánů jednotlivých 
mocí. Obojí by bylo popřením principu dělby moci. 

Je třeba umět rozlišovat mezi funkcí soudce a funkcí předsedy 
Nejvyššího soudu. Zatímco funkce soudce je funkcí soudní, funk-
ce předsedy Nejvyššího soudu je funkcí správní, tedy exekutivní. 
Odvolání z této funkce tedy nemůže být zásahem do soudcovské 
nezávislosti. Kárné řízení je podmínkou pro odvolání z funkce 
soudce, není podmínkou pro odvolání z funkce předsedy soudu. 
Zásahem do nezávislosti justice nemůže být ani latentní hroz-
ba odvolání z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu. Lze říci, že 
soudce, který by se nechal při svém rozhodování ovlivnit úva-
hami o svém možném odvolání z funkce ve státní správě soudu, 
nejenže nemá být předsedou soudu, ale neměl by být ani soud-
cem.

Ani v případě, že by předseda soudu skutečně byl orgánem 
moci soudní, by tedy jmenování a odvolávání předsedů soudů 
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mocí výkonnou nebylo narušením, nýbrž naopak provedením 
principu dělby moci. Předseda soudu je však orgánem státní sprá-
vy soudů (§ 119 zák. č. 6/2002 Sb.), tedy moci výkonné. Z dob-
rých věcných důvodů je stanoveno, že tuto správní funkci může 
zastávat jen soudce. Článek 6 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod zakládá subjektivní právo na soudní roz-
hodnutí o „občanských právech nebo závazcích nebo o oprávně-
nosti jakéhokoli trestního obvinění“. Je jen otázkou aplikace, zda 
funkce předsedy soudu je občanským právem ve smyslu cit. člán-
ku Úmluvy. Je-li tomu tak, pak je třeba připustit, že zde je podle 
§ 7 o.s.ř. i pravomoc soudů v občanském soudním řízení. Nelze 
tedy vytýkat, že právní řád nechrání právo stěžovatelky na pří-
stup k soudu: Buď se o občanské právo nejedná, pak se na tuto 
věc článek 6 Úmluvy nevztahuje, nebo se o občanské právo jedná, 
a potom zde i přístup k soudu je.

Tvrzení stěžovatelky, že pouze v Ústavě může být upraveno 
odvolávání předsedy soudu, je mylné (podrobněji níže sub A4). 
Vyjdeme-li z čl. 63 odst. 2 Ústavy, pak nepochybně prezidentovi 
přísluší vykonávat pravomoci stanovené zákonem, i když nejsou 
výslovně uvedeny v Ústavě. Prezident tedy v souladu jak se záko-
nem, tak i Ústavou, uplatnil svou pravomoc. Argumentace stěžo-
vatelky je zavádějící, protože podle ní by již i samotný ústavní 
akt jmenovaní předsedy Nejvyššího soudu mohl být považován 
za porušení dělby moci, neboť jde o jmenování prezidentem, tj. 
orgánem moci výkonné, nikoliv soudní. Stěžovatelka se dovolává 
ochrany podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základ-
ních svobod, a to práva na přístup k soudu. Z textu tohoto článku 
nelze dovodit, že veškeré záležitosti musí být vždy přezkoumává-
ny v soudním řízení. Pokud bychom přistoupili na tuto argumen-
taci, znamenalo by to ve svém důsledku zánik jakýchkoliv rozho-
dovacích pravomocí. Podstatné však je, že v tomto případě neby-
la dotčena občanská práva stěžovatelky. Právo na přístup k soudu 
přiznané v čl. 6 odst. 1 Úmluvy není absolutní: podléhá implicitně 
připuštěným omezením, neboť samo svou povahou vybízí k úpra-
vě ze strany státu. 

Stejně tak má stěžovatelka zato, že protiústavnost zakládá i to, 
že pokud Ústava k odvolání předsedy soudu mlčí, nemůže jít 
zákonodárce nad rámec této Ústavy, neboť zákonodárci nepří-
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sluší měnit vůli ústavodárce vydáním právní normy jdoucí nad 
obsah Ústavy a tím nemající ústavní základ. 

A4 Ústava v čl. 63 odst. 2 a 3 výslovně předvídá pravomoci 
prezidenta vyvěrající z jiných právních předpisů, ústavodár-
ce tuto možnost výslovně stanovil, a jde tedy o zákonnou úpra-
vu intra constitutionem. Tato ustanovení v Ústavě nejsou snad 
proto, aby zákonodárci vůbec umožnila prezidentovi prostým 
zákonem svěřit další pravomoci, nýbrž jen proto, aby stanovi-
la některé zvláštní procesní aspekty – podmínku kontrasignace 
u těchto pravomocí. Jinak je samozřejmé, že nejen prezidentovi, 
nýbrž i všem dalším ústavním orgánům je možno zákonem svě-
řovat pravomoci, které ústava nepředvídá. Přijmout tuto stěžo-
vatelčinu argumentaci by znamenalo, že ani vláda a minister-
stva (u nichž v Ústavě vůbec nejsou předvídány další pravomoci 
dané zákonem) tedy smějí jen vydávat právní normy podle čl. 
78 a 79 odst. 3, protože veškeré jejich další pravomoci jdou ve 
srovnání s prezidentem ještě zřetelněji nad obsah ústavy. Před-
seda ani místopředseda Nejvyššího soudu ve skutečnosti vůbec 
nejsou ústavními funkcionáři, nýbrž jsou orgánem správy soudů 
zavedeným zákonem o soudech a soudcích (důvody, které vedly 
k zavedení této funkce do Ústavy, vůbec nejsou systémové – viz 
zde níže). Proto celé jejich právní postavení, nejen úprava odvo-
lávání, je celé upraveno zákonem o soudech a soudcích. Pravo-
moc jmenovat i odvolávat předsedu a místopředsedu Nejvyššího 
soudu je řešena v prostém zákoně, a to, že norma o jmenování 
je navíc zařazena přímo v Ústavě, má jediný právní důsledek – 
kdyby jí zde nebylo, podléhalo by kontrasignaci nejen odvolání, 
ale i jmenování. Příčina toho, že pravomoc jmenovat předsedu 
a místopředsedu je uvedena přímo v Ústavě, je ve skutečnosti 
velmi prostá: Až do zániku federace nebyla tato pravomoc pre-
zidenta v Ústavě upravena, předsedu nejvyššího soudu federace 
jmenoval prezident, předsedu republikového nejvyššího soudu 
jmenovalo předsednictvo ČNR, obojí na základě prostého záko-
na (o soudech a soudcích, tehdy federálního zákona č. 335/1991 
Sb.). Pravomoc ke jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyš-
šího soudu by byla dne 31.12.1992 zanikla bez náhrady, a musela 
by být obnovena až novelizací zákona o soudech a soudcích. Po-
dle ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se 
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zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, ani podle pře-
chodných ustanovení Ústavy totiž nenastávala žádná sukcese ani 
po federálním prezidentovi, ani po předsednictvu ČNR. Zvoleno 
tedy bylo to řešení, že pravomoc byla originárně přisouzena pre-
zidentu republiky přímo v Ústavě. Logicky se v čl. 62 Ústavy mlu-
ví jen o jmenování, nikoliv o odvolávání: Je to prostě proto, že 
bylo třeba nahradit antikvované ustanovení § 39 tehdejšího záko-
na o soudech a soudcích č. 335/1991 Sb., nadepsaného tehdy 
„Jmenování soudních funkcionářů“. O odvolání Ústava mlčí pro-
to, že § 50 téhož zákona, nadepsaný „Zproštění, uvolnění a odvo-
lání soudních funkcionářů“, zůstal i po 1.1.1993 bez dalšího 
aplikovatelný i na předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu, 
jakmile byla do právního řádu ČR doplněna pravomoc k jejich 
jmenování. Jestliže byla pravomoc ke jmenování „pozdvižena“ na 
úroveň samotné Ústavy z takto jednoduchého důvodu (a zůstala 
tam dodnes), naprosto z toho nelze činit závěry o úmyslu ústa-
vodárce nastolit neodvolatelnost . Vedlejším argumentem je srov-
nání s čl. 93 odst. 1 Ústavy: Na rozdíl od předsedy Nejvyššího 
soudu je soudce do své funkce jmenován „bez časového omeze-
ní“, dokonce ani to však neznamená, že by jeho funkce nemohla 
zaniknout na základě prostého zákona.

Konečně má stěžovatelka zato, že ust. § 106 neodpovídá ani 
požadavku předvídatelnosti, určitosti a srozumitelnosti, kte-
ré jsou předpokladem vyloučení libovůle při naplňování státní 
moci a tím i právního státu, není-li z něj patrné, zda dopadá 
i na předsedu Nejvyššího soudu, podléhá-li tento co do jmenová-
ní spolu s místopředsedou prezidentu republiky, zatímco ostat-
ní předsedové soudu jsou jmenováni ministrem spravedlnosti 
(Pl. ÚS 6/2002; Pl. ÚS 41/1997; Pl. ÚS 40/1995). 

A5 Text § 106 zákona č. 6/2002 Sb. je srozumitelný a nezpo-
chybnitelný. Vztahuje se na všechny předsedy a místopředsedy 
soudů. Výjimka pro předsedu Nejvyššího soudu není stanovena. 
Ustanovení má logiku, jde o odvolání z funkce z důvodu porušo-
vání povinností při výkonu státní správy soudů. Netýká se jeho 
činnosti soudce, kde zákon obsahuje zvláštní přísnou úpravu 
zániku funkce. Je třeba vzít v úvahu i úkoly orgánů státní správy 
soudů, tak jak vyplývají z ustanovení § 118 zákona č. 6/2002 Sb. 
Ty spočívají především ve vytváření podmínek soudům k řádné-
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mu výkonu soudnictví, zejména po stránce personální, organi-
zační, hospodářské, finanční a výchovné. Vzhledem k tomu nejde 
při odvolání orgánu státní správy soudů o zásah do nezávislosti 
soudu. Podle § 120 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. státní správu Nej-
vyššího soudu vykonává ministerstvo prostřednictvím předsedy 
tohoto soudu. 

K námitce, spatřující neústavnost tohoto ustanovení v poruše-
ní principu dělby moci a v absenci kárného řízení, viz již v bodě 
A4 výše. Namístě není ani námitka, že zákonodárce nesmí vydat 
zákon, pokud ústava k možnosti takový zákon vydat mlčí, resp. 
snad pokud mu výslovně nepřikazuje takový zákon vydat. Pokud 
by toto mělo skutečně platit, pak by bylo namístě zrušit většinu 
platných českých zákonů, protože až na výjimky nemají výslov-
nou oporu v ústavě. Obecně vzato, pokud se týče funkcí zmíně-
ných v ústavě, ústava buď sama stanoví způsob, jak mohou být 
ukončeny, nebo k možnosti jejich zániku mlčí. Stanoví-li ústava 
způsob zániku funkcí, pak by každý zákon, upravující zánik funk-
ce jiným způsobem a bez výslovného zmocnění v Ústavě, byl 
protiústavní. Pokud jde o funkce, jejichž zánik ústava sama neu-
pravuje a ani neodkazuje na zákon, jsou logicky možná dvě řeše-
ní: Vyjít z toho, že způsob zániku těchto funkcí ponechává ústa-
vodárce zákonodárci, a je tedy na zákonodárci, jakým způsobem 
toto v jednotlivých případech upraví. Druhou možností je jedině 
dovodit závěr, že tyto funkce jsou doživotní a principiálně zani-
kají jen z vůle nositele funkce samého nebo jeho smrtí. Je třeba 
uzavřít, že nestanoví-li způsob zániku nějaké funkce sama ústava, 
může tak učinit a měl by tak učinit zákon. 

Že norma § 106 odst. 1 o odvolávání, totiž Předseda a místo-
předseda soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do 
funkce jmenoval, se vztahuje i na funkcionáře Nejvyššího soudu, 
je ostatně dostatečně zřejmé i textu zákona samého: Funkcioná-
ře všech ostatních soudů jmenuje ministr spravedlnosti. Norma 
ovšem o předsedech soudů neříká „může odvolat ministr sprave-
dlnosti“, nýbrž k odvolání obecným vyjádřením opravňuje každé-
ho, kdo má pravomoc jmenovat; tím je kromě ministra jen prezi-
dent republiky, a jeho jmenovací pravomoc sahá jen k Nejvyššímu 
soudu. Že zákon pod pojem „předseda soudu“ zahrnuje samozřej-
mě i předsedu Nejvyššího soudu dokládá i jeho § 120 odst. 4 (ve 
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věcech majetku státu a státního rozpočtu vykonává ministerstvo 
státní správu soudů vždy prostřednictvím jejich předsedů).

Že tomuto odvolání nepředchází žádné řízení, a to zejména 
nikoliv řízení kárné, je zřejmé a contrario z § 107 zákona, jenž sta-
noví jen pro předsedy senátů, že mohou být z funkce odvoláni jen 
na základě pravomocného rozhodnutí o uložení kárného opatře-
ní. To je správné a logické, protože u funkce předsedy senátu jde 
o rozhodovací činnost, a hrozbou odvolání z této funkce by moh-
lo dojít k zasahování do nezávislosti rozhodování téže osoby v její 
funkci soudce; v případě funkce ve státní správě soudů tomu tak 
samozřejmě není.

Neústavnost samotného rozhodnutí pak stěžovatelka spatřu-
je v nedostatku jeho odůvodnění, neboť se omezuje na pouhý 
odkaz na ust. § 106 odst. l (zákona č.6/2002 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů, aniž by z něj bylo patrné, v čem došlo k naplnění 
skutkové podstaty uvedené v § 106 odst. 1 cit. zák. (závažné 
nebo opakované porušení zákonem stanovené povinnosti při 
výkonu státní správy soudu), čímž došlo k porušení ústavně 
zakotveného zákazu libovůle v poměru ke všem třem mocem ve 
státě (srov. článek 2 odst. 3 Ústavy) a je nemyslitelná v právním 
státě, stojícím na principu primátu občana nad státem a dělby 
moci (IV. ÚS 454/04; I.ÚS 180/03). 

A6 Zákon nestanoví povinnost v rozhodnutí o odvolání tyto 
důvody uvést. Nelze proto akceptovat námitku, že neústavnost 
rozhodnutí by spočívala v pouhé nepřítomnosti jeho odůvod-
nění. 

Rozhodnutí prezidenta republiky má všechny Ústavou i záko-
nem požadované náležitosti, tj. bylo vyhotoveno v písemné for-
mě, bylo spolupodepsáno předsedou vlády a bylo doručeno adre-
sátovi. Důvody pro odvolání byly prezidentu republiky osvědče-
ny ministrem spravedlnosti, odpovědným za výkon státní správy 
soudů, kterou zajišťuje prostřednictvím předsedů soudů (ministr 
je v čele ústředního orgánu státní správy soudů). Zákon nestano-
ví zvláštní způsob pro zjištění a vyhodnocení vad v plnění úkolů 
předsedy Nejvyššího soudu, ani pro způsob jeho seznámení s pre-
zidentovými závěry z přezkoumání výkonu funkce, či o eventuál-
ních opravných prostředcích proti prezidentovu rozhodnutí. Je 
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otázkou uvážení prezidenta republiky, jaké prostředky a postupy 
při výkonu této své ústavní pravomoci zvolí. 

Konkrétně má stěžovatelka zato, že napadeným rozhodnutím 
prezidenta republiky došlo s ohledem na shora uvedené k poru-
šení ústavně chráněného práva stěžovatelky na přístup k soudu, 
zakotveného v čI. 6 Úmluvy o ochraně lidských práva základ-
ních svobod, neboť byla odvolána prezidentem a nikoliv sou-
dem. Pro úplnost se odkazuje na případ Wille proti Lichtenštejn-
sku – rozhodnutí Velkého senátu ze dne 28. 10. 1999, 28396/95 
ESLP, který konstatoval, že právo na přístup k veřejné funkci 
bylo v Úmluvě úmyslně vynecháno a že odmítnutí jmenovat 
někoho do veřejné funkce samo o sobě nemůže být základem 
stížnosti opírající se o Úmluvu, z čehož však ale nevyplývá, že 
by osoba ustanovená do funkce nemohla napadnout své odvolá-
ní z funkce, pokud jím bylo porušeno některé z práv zaručených 
Úmluvou. Dále se v rozhodnutí konstatuje, že osoby ve veřej-
ných funkcích se nevymykají působnosti tohoto nástroje a navíc 
Úmluva ve svých článcích 1 a 14 upřesňuje, že každému, kdo 
podléhá (...) jurisdikci smluvních států se přiznávají bez diskri-
minace založené na jakémkoliv důvodu práva a svobody uvede-
né v hlavě 1. 

A7 Podle článku 90 Ústavy jsou soudy povolány především 
k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochra-
nu právům. Ochrana právům nespočívá v tom, že soud bude 
rozhodovat o odvolání z funkce předsedy Nejvyššího soudu, jak 
se dožaduje stěžovatelka. Přijetí takového požadavku by naopak 
znamenalo porušení principu dělby moci. Stěžovatelka používá 
jako podporu pro svou argumentaci odkaz na rozhodnutí Velké-
ho senátu ze dne 28.10.1999, 28396/95 ESLP, aniž by specifikova-
la, které z práv zaručených Úmluvou bylo odvoláním z funkce, na 
kterou není právní nárok, porušeno. Žádné z těchto práv poruše-
no nebylo (Hlava I. Úmluvy).

Především, lidská práva příslušejí lidem z titulu jejich lidství, 
nikoli z důvodu jejich aktuální funkce. Je třeba se plně ztotož-
nit s textem z rozsudku právě Nejvyššího soudu: „Je nutno zdů-
raznit, že Listina základních práv a svobod je určena především 
k ochraně lidských práv a svobod osob, nikoli k ochraně orgánů 
státní moci, a rozhodně už vůbec není určena k řešení případ-
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ných kompetenčních konfliktů mezi jednotlivými orgány státní 
moci“.1) Žádné lidské právo stěžovatelky jejím odvoláním z funk-
ce předsedkyně Nejvyššího soudu tedy vůbec nemohlo být poru-
šeno. Porušeno by mohlo být jedině tehdy, pokud by existovalo 
lidské právo být předsedou Nejvyššího soudu, což by samo bylo 
absurdním výkladem práva podílet se na správě veřejných věcí. 
Dále, i kdyby shora uvedené neplatilo, nebo se s tím Ústavní soud 
neztotožnil, k porušení práva stěžovatelky na přístup k soudu 
a na spravedlivý proces nedošlo. Rozhodnutí o odvolání z funk-
ce předsedkyně Nejvyššího soudu přísluší prezidentu republiky, 
jenž posuzuje, nakolik byla splněna hypotéza § 106 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích, a zda je to důvodem k odvolání dotyčné 
osoby. Nejde zde o žádný nárok být předsedou Nejvyššího soudu, 
a proto i úvahy o spravedlivém procesu v souvislosti s odvoláním 
jsou irelevantní. Žádná lidská práva ani základní svobody stěžova-
telky nebyly jejím odvoláním z funkce předsedkyně Nejvyššího 
soudu porušeny. Není tedy dán důvod k podání ústavní stížnosti. 
V důsledku toho není ani dán důvod k návrhu na zrušení ustano-
vení zákona, o kterém se navrhovatelka domnívá, že je v rozporu 
s ústavou, protože takový návrh by mohla podat jen ve spojení 
s ústavní stížností. 

Článek 6 Úmluvy se i podle judikatury ESLP na tyto případy 
nevztahuje. Srovn. rozsudek z r. 1999 ve věci PELLEGRIN v. FRAN-
CE: »This has led the Court to hold that “disputes relating to the 
recruitment, careers and termination of service of civil servants 
are as a general rule outside the scope of Article 6 § 1” (see, for 
example, the Massa v. Italy judgment of 24 August 1993, Series 
A no. 265-B, p. 20, § 26).”«

V tomto směru je možno odkázat na usnesení IV. ÚS 352/03 
„Definičním znakem ústavní stížnosti je zásah orgánu veřejné 
moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, přičemž 
pro aktivní legitimaci k podání ústavní stížnosti z toho vyplývá, že 
takto  legitimován  je  pouze  ten  subjekt, jenž disponuje způso-
bilostí být nositelem základních práv a svobod. Pokud stát vystu-
puje v právních vztazích v pozici subjektu veřejného práva, tedy 
jako nositel veřejné moci, z povahy věci není a ani nemůže být 
nositelem základních práv a svobod.“

1) Rozsudek ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005. 
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Konečně stěžovatelka uvádí, že až výsledek řízení o správní žalo-
bě vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 Ca 22/2006 
ukáže, zda proti rozhodnutí prezidenta existuje účinný právní 
prostředek a zda tedy došlo nebo nedošlo i k porušení článku 13 
Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod.

A8 Stěžovatelka uvádí, že prostřednictvím správní žaloby, kte-
rou podala Městskému soudu v Praze, očekává rozhodnutí, zda 
došlo nebo nedošlo i k porušení článku 13 Úmluvy, tj. práva na 
účinné opravné prostředky. Úmluva toto právo přiznává každé-
mu, jehož práva a svobody přiznané Úmluvou byly porušeny. 
To není tento případ, protože právo na funkci předsedy Nejvyš-
šího soudu jistě nepatří mezi základní práva a svobody uznané 
 Úmluvou.

K samotné otázce pravomoci soudů viz v tomto vyjádření výše 
sub A3. Řízení o správní žalobě, které má stěžovatelka zde na mys-
li, bylo usnesením Městského soud v Praze ze dne 10.2.2006, čj. 9 
Ca 22/2006-51 přerušeno až do doby rozhodnutí Ústavního sou-
du. Z odůvodnění vyplývá, že Městský soud očekává rozhodnutí 
Ústavního soudu 

a) o tom, zda § 106 zákona o soudech a soudcích je či není 
v rozporu s ústavním zákonem, 

b) alespoň implicite o tom, zda cesta správní žaloby proti roz-
hodnutí o odvolání je otevřena.

Názorem prezidenta republiky je:

ad a): § 106 zákona o soudech a soudcích je v souladu s ústav-
ním zákonem, z důvodů vyložených shora, zejm. sub A4.

ad b): Pravomoc soudů ve správním soudnictví není dána. 
Nejedná se o rozhodnutí vydané v oblasti veřejné správy ve smys-
lu § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb. (s.ř.s.), protože nebylo 
rozhodováno o (veřejnoprávních subjektivních) právech a povin-
nostech fyzické osoby. Žádný zákon nezakládá subjektivní právo 
na setrvání ve funkci předsedy Nejvyššího soudu.

III.

V souladu s ust. § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů stěžovatelka navrhuje odložení vykonatelnosti 
rozhodnutí prezidenta republiky, neboť má zato, že tomu nebrá-
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ní důležitý veřejný zájem, ale naopak vezme-li se v úvahu nejis-
tota právního postavení nově jmenovaného předsedy Nejvyššího 
soudu – a dále, že újma na straně stěžovatelky, kterou by způ-
sobila vykonatelnost, je vyšší než ta, která by vznikla jiným, tj. 
třetím, dosud nejmenovaným osobám, jímž však rozhodnutím 
prezidenta žádná oprávnění přiznána nebyla.

A9 Prezident republiky svým podáním ze dne 23. února navr-
hl zrušit usnesení Ústavního soudu, jímž bylo tomuto návrhu 
stěžovatelky vyhověno. V tomto podání uvedl i svoje stanovisko 
k tomuto procesnímu návrhu stěžovatelky.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti stěžovatelka navrhu-
je, aby Ústavní soud po přerušení řízení podle § 78 odst. 1 záko-
na č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydal rozhod-
nutí:

A.

Ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zá-
konů.

B.

Odkládá se vykonatelnost rozhodnutí prezidenta republiky ze 
dne 30. 1. 2006 čj. KPR 966/2006, kontrasignovaného předse-
dou vlády.

C.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. 1. 2006 čj. KPR 
966/2006, kontrasignované předsedou vlády, se zrušuje. Pro 
úplnost v této bezprecedentní situaci rovněž žádám o zvážení 
postupu podle ust. § 39 zákona č. 182/1993 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů.

A10  k písm. A. petitu: Navrhuje se, aby Ústavní soud návrh na 
zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. zamítl.

k písm. B. petitu: Vyjadřovat se k tomuto bodu návrhu je dále 
bezpředmětné, jestliže Ústavní soud mu již vyhověl, aniž by sta-
novisko účastníka řízení vyžadoval.

k písm. C. petitu: Navrhuje se, aby Ústavní soud návrh na zru-
šení rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. 1. 2006 čj. KPR 
966/2006 zamítl.
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B. K podání ze dne 7.2.2006 , označenému jako

„Návrh podle ust. § 87 odst. 1 písmo k) Ústavy ČR

Návrh na odložení vykonatelnosti za použití § 63 zák. 
č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů podle § 243 
o.s.ř.

Návrh na vydání předběžného opatření za použití § 63 
zák. č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů podle 
§ 102 o.s.ř.

Návrh na rozhodnutí o naléhavosti věci podle § 39 zák. 
č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů“

I.

Navrhovatelka vychází z názoru přímé aplikovatelnosti Ústa-
vy a nemožnosti změnit vůli ústavodárce zákonodárcem vydá-
ním normy nižší právní síly, která nenaplňuje obsah Ústavy 
(srov. § 120 a násl. zákona č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů).

B1 Ústava bezesporu je přímo aplikovatelným právem; tato 
skutečnost nijak neznamená, že by nemohly být vydávány zákony, 
jejichž obsah není Ústavou předvídán. Toto uvažování by vedlo 
k tomu, že např. instituty promlčení a vydržení jsou protiústavní.

K tvrzení, že příslušné ustanovení zákona o soudech a soudcích 
mění vůli ústavodárce, bylo zaujato stanovisko už sub A4 výše.

V této souvislosti se proto domáhá, aby Ústavní soud jako 
orgán ochrany ústavnosti rozhodl o návrhu učiněném s odka-
zem na čI. 87 odst. 1 písmo k) Ústavy, který umožňuje Ústavní-
mu soudu rozhodnout o rozsahu kompetencí státního orgánu, 
konkrétně prezidenta republiky, pokud rozhodl o odvolání na-
vrhovatelky jako předsedkyně Nejvyššího soudu ČR.

B2 Ústavní soud byl příslušný rozhodovat kompetenční spory 
podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy in fine až do nabytí účinnos-
ti zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenč-
ních sporů. Zde se ovšem vůbec nejedná o kompetenční spor, 
protože ten může pojmově nastat jen tehdy, jestliže zde jsou dva 
různé orgány, které mají navzájem různý názor na rozsah svých 
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kompetencí (srv. zákonnou definici uvedenou § 1 odst. 2 cit. zák., 
která plně odpovídá tomu, jak jsou kompetenční spory pojímány 
i v nauce). V daném případě neexistuje žádný orgán, který by si 
namísto prezidenta republiky osoboval pravomoc sám odvolat 
předsedu Nejvyššího soudu, není tudíž ani žádný předmět sporu.

Navrhovatelka současně navrhuje, aby bylo rozhodováno v plé-
nu Ústavního soudu tak, jak to odpovídá sdělení Ústavního sou-
du, které bylo uveřejněno pod č. 14/2004 Sb., kterým si plénum 
vyhradilo rozhodování sporů o kompetenci státních orgánů 
podle čI. 87 odst. 1 písmo k) Ústavy.

B2 Podle § 124 odst. 2 ZÚS „Ústavní soud nálezem rozhod-
ne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené 
v návrhu na zahájení řízení“. Podle § 125 odst. 1 ZÚS „jestliže 
orgán, který je účastníkem řízení v kompetenčním sporu, vydal 
rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení a podle 
Ústavního soudu je k vydání takového rozhodnutí příslušný jiný 
orgán, Ústavní soud svým nálezem takové rozhodnutí zruší“. Jedi-
ným orgánem, který přichází v úvahu jako příslušný pro odvolání 
předsedy Nejvyššího soudu, je prezident republiky. Ústavní soud 
nemůže nijak rozhodnout, že takovým orgánem by byl někdo jiný. 
Ustanovení § 124 ZÚS je tedy na daný případ neaplikovatelné 
a z toho důvodu je neaplikovatelné i ustanovení § 125 ZÚS, které 
na ustanovení § 124 navazuje. Nejde vůbec o kompetenční spor, 
ale o hmotněprávní otázku, zda takové rozhodnutí vůbec je mož-
né, když stěžovatelka tvrdí jeho protiústavnost.

II.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 30. 1. 2006 čj. KPR 
966/2006 kontrasignovaným předsedou vlády jsem byla odvolá-
na z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu podle § 106 odst. 1 
zák. č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí bylo 
navrhovatelce doručeno dne 2. 2. 2006.

Důkaz: rozhodnutí prezidenta ze dne 30.1. 2006 čj. KPR 
966/2006

B3 Tvrzení je shodné s tvrzením stěžovatelky v bodu I. poda-
né ústavní stížnosti, prezident republiky odkazuje na svoje stano-
visko sub A1 tohoto vyjádření.
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III.

Základním předpokladem pro rozhodnutí o navrhovatelčině 
návrhu je posouzení ústavnosti aplikovaného ustanovení § 106 
odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Navrho-
vatelka má zato, že ust. § 106 odst. 1 je neústavní především pro-
to, že připouští odvolání předsedy soudu mocí výkonnou, tj. pre-
zidentem, čímž dochází k porušení principu dělby moci a poru-
šení práva předsedy soudu na přístup k soudu (srov. čI. 6 Úmlu-
vy o ochraně lidských práv a základních svobod), navíc aniž by 
předcházel postup v kárném řízení.

B4  Kárné řízení nepředcházelo, kárným opatřením podle 
§ 88 zákona o soudech a soudcích může být jedině odvolání 
z funkce předsedy senátu a odvolání z funkce soudce, nikdy však 
odvolání z funkce předsedy soudu.

Pokud jde o další zde opakovaná tvrzení stěžovatelky, odkazuje 
se zejména na body A3 a A4 tohoto vyjádření. 

Neústavnost aplikovaného ustanovení zakládá i to, že pokud 
Ústava k odvolání předsedy soudu mlčí, nemůže jít zákonodárce 
nad rámec této Ústavy, neboť zákonodárci nepřísluší měnit vůli 
ústavodárce vydáním právní normy, jdoucí nad obsah Ústavy, 
v daném případě § 106 odst. 1 z.č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, nemajícím v důsledku předeslaného ústavní základ. 

B5 Zákonodárce je povinen upravit zákonem ty oblasti života, 
kde to ústavodárce výslovně nařizuje (např. čl. 12 odst. 1 Ústavy). 
Zákonem ale může upravit i ty oblasti, kde to ústavodárce výslov-
ně předvídá (např. čl. 63 odst. 2), anebo o takových oblastech 
mlčí, nebo je vůbec nepředjímá (většina zákonů). Ve všech přípa-
dech ale zákonodárce musí dbát ústavněprávních omezení. V pří-
padě funkcí ve státní správě soudů neexistuje na úrovni ústavně-
právní úpravy žádné pravidlo (tudíž ani omezení) o odvolatelnos-
ti nebo neodvolatelnosti. To koresponduje tomu, že státní správa 
soudů naprosto není a nemůže být činností nezávislou, jestliže je 
činností Ministerstva spravedlnosti, která je jen vykonávána pro-
střednictvím předsedů soudů.

Nelze se v žádném případě ztotožnit s velmi ojedinělým tvrze-
ním navrhovatelky, že zákonodárce nesmí zákonem upravit mate-
rii, kterou Ústava nepředvídá. 
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Konečně navrhovatelka spatřuje neústavnost aplikovaného 
ustanovení § 106 odst. 1 z pohledu jeho nepředvídatelnosti, neu-
rčitosti a nesrozumitelnosti, když požadavky předvídatelnosti, 
určitosti a srozumitelnosti jsou předpokladem vyloučení libovů-
le při naplňování státní moci a tím i právního státu, neboť z něj 
není patrné, zda dopadá i na předsedu Nejvyššího soudu, podlé-
há-li tento co do jmenování prezidentu republiky, zatímco ostat-
ní předsedové jsou jmenováni ministrem spravedlnosti (PI. ÚS 
7/2002; PI. ÚS 6/2002; PI. ÚS 41/1997; PI. ÚS 40/1995). Neurči-
tost zákona je v rozporu s ústavně zakotveným zákazem libovů-
le v poměru ke všem třem mocem ve státě (srov. čI. 2 odst. 3 Ústa-
vy) a tím i porušením principu demokratického právního státu. 
Ve všech těchto souvislostech má navrhovatelka zato, že došlo-li 
k jejímu odvolání jako předsedkyně Nejvyššího soudu preziden-
tem republiky a nikoliv soudem, postupoval prezident republi-
ky mimo rozsah svých kompetencí, na čemž nic nemůže změnit 
odkaz na § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, je-li toto ustanovení protiústavní především ve smyslu 
práva navrhovatelky na soud a ve smyslu porušení dělby moci.

B6 Tvrzení je shodné s tvrzením stěžovatelky v bodu I. poda-
né ústavní stížnosti, prezident republiky především odkazuje na 
svoje stanovisko sub A5 tohoto vyjádření.

Stěžovatelkou uváděné ustanovení § 106 zákona je hmotně-
právní normou, která má svoji dispozici formulovanou tímto způ-
sobem právě proto, aby funkcionáři majícímu pravomoc předse-
du toho kterého soudu jmenovat dala potřebnou míru uvážení 
k tomu, aby vůbec byla možnost státní správu soudů řídit.

Není v pravomoci soudu odvolávat předsedu Nejvyššího sou-
du, tvrzení stěžovatelky, že by mohla být soudem odvolána, nemá 
oporu v zákoně, tím méně v Ústavě.

Z ustanovení § 106 je jednoznačně patrné, že dopadá na všech-
ny předsedy soudů, tedy i Nejvyššího soudu. Zdůvodnění textem 
zákona je uvedeno výše sub A5.

IV.

S odkazem na ust. § 63 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů činí navrhovatelka též návrh na odklad vykona-
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telnosti rozhodnutí prezidenta republiky podle ust. § 243 o.s.ř., 
které je – přichází-li v úvahu až v dovolacím řízení před Nejvyš-
ším soudem – řízení před Ústavním soudem bližší, jak ust. § 235 
písmo c) o.s.ř., jež sice také upravuje odklad vykonatelnosti proti 
pravomocným rozhodnutím, ale v řízení před nalézacím soudem. 
Důvod pro odložení vykonatelnosti pak spatřuje navrhovatelka 
v tom, že v právním státě stojícím na principu dělby moci a nezá-
vislosti soudní moci je odvolání předsedy Nejvyššího soudu jako 
reprezentanta vrcholného orgánu nezávislé moci soudní mocí 
výkonnou věcí zásadního právního významu, a to až v rovině 
samotné ústavnosti.

V.

Pokud by Ústavní soud návrhu na odložení vykonatelnosti nevy-
hověl, žádám o vydání předběžného opatření rovněž s odkazem 
na ust. § 63 zák. č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 102 o.s.ř., když potřebu zatímně upravit poměry spatřuji 
v nejistotě právního postavení navrhovatelky i nově jmenované-
ho předsedy Nejvyššího soudu a navíc i v případném ohrožení 
výkonu rozhodnutí v této věci.

B7 Vyjádření k těmto bodům je bezpředmětné z důvodů uve-
dených sub A10.

VI.

S ohledem na povahu sporu si pak dovoluji požádat, aby Ústav-
ní soud zvážil naléhavost věci a rozhodl podle § 39 zákona 
č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů mimo pořadí, 
v němž návrhy došly.

B8 Prezident republiky již v předchozím podání Ústavnímu 
soudu ze dne 23. února 2006 vyjádřil a zdůvodnil svůj zájem na 
tom, aby toto řízení o ústavní stížnosti bylo ukončeno co nejdříve. 
Nemůže však posoudit ani zda k tomu je zapotřebí přijímat usne-
sení podle § 39 zákona č. 182/1993 Sb., ani jaká je relativní míra 
naléhavosti tohoto řízení ve srovnání s ostatními. K procesnímu 
návrhu stěžovatelky se proto nevyjadřuje.

V návaznosti na shora uvedené navrhovatelka žádá, aby Ústav-
ní soud rozhodl usnesením takto:
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I.

Odkládá se vykonatelnost rozhodnutí prezidenta republiky ze 
dne 30. ledna 2006 čj. KPR 966/2006 kontrasignovaného před-
sedou vlády do rozhodnutí Ústavního soudu o předmětném 
návrhu, nebo vydal předběžné opatření

B9 Vyjádření k tomuto procesnímu návrhu je nyní již bez-
předmětné, protože Ústavní soud k němu již usnesení vydal.

II.

Prezidentu republiky se ukládá, aby se zdržel jmenování předse-
dy Nejvyššího soudu až do rozhodnutí Ústavního soudu o před-
mětném návrhu.

B10 Vyjádření k tomuto procesnímu návrhu je nyní již bez-
předmětné, protože Ústavní soud k němu již vydal usnesení, jímž 
tomuto alternativnímu návrhu nevyhověl.

Za analogického použití § 125 odst. 1 zákona Č. 182/1993 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů navrhovatelka žádá, aby Ústav-
ní soud vydal Nález: Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 
30. ledna 2006 čj. KPR 966/2006 kontrasignované předsedou 
vlády České republiky se zrušuje.

B11 Návrh je totožný s písm. C. petitu ústavní stížnosti, prezi-
dent republiky opakuje svoje stanovisko uvedené v shora v bodu 
A10, tedy zastává stanovisko, že tento návrh má být zamítnut.

C.  K podání z 8.2.2006, nazvanému „Oprava zřejmé nespráv-
nosti v petitu pod bodem A. ústavní stížnosti ze dne 7.2.2006.“ 

C1 Stěžovatelka podání jen mylně nazývá opravou zřejmých 
chyb a nesprávností, což může být jen úkonem soudu podle § 164 
o.s.ř. Zde se jedná o úkon účastníka řízení, jenž je změnou návrhu 
podle § 95 o.s.ř.

Tento návrh považuje prezident republiky za přípustný, je 
zřejmé, že stěžovatelka skutečně stížností měla v úmyslu napad-
nout § 106 zákona o soudech a soudcích, a nikoliv § 106 zákona 
o Ústavním soudu.



B. 
Argumenty  

proti rozhodnutí  
Ústavního soudu
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Komentátorka Lidových novin Petruška Šustrová předvedla 
ve svém článku „Prezident kontra Ústavní soud“ (LN 13. 9.) velmi 
sporný názor na pojetí dělby moci v demokratickém státě. Je to 
bohužel názor, který se projevuje i v nálezech Ústavního soudu 
v kauze doktorky Brožové, a je to názor, který stejně jako prezident 
republiky ve svém vyjádření k poslednímu verdiktu Ústavního sou-
du v této věci považuji za velmi nebezpečný pro zachování základ-
ních principů demokracie a vymahatelnosti práva v naší zemi. 

Autorka aplauduje verdiktu Ústavního soudu, který reinstaloval 
dr. Brožovou do funkce předsedkyně Nejvyššího soudu ČR s tím, 
že podstatou parlamentní demokracie je důsledné oddělení moci 
zákonodárné, výkonné a soudní, a toto oddělení tří složek moci 
prý prezident republiky svým rozhodnutím odvolat dr. Brožovou 
z funkce protiústavně porušil. Jsem přesvědčen, že tato základní 
premisa úvah Petrušky Šustrové i jednoho ze senátů Ústavního 
soudu je nesprávná. 

Podstatou demokracie je veřejná kontrola všech složek moci 
občany, která se prosazuje prostřednictvím standardních mecha-
nismů zastupitelské demokracie. Principem, jenž brání koncen-
traci a z ní plynoucímu zneužití moci, je její dělba, tj. rozdělení 
na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Celý systém může 
fungovat pouze tehdy, pokud tyto tři moci nejsou pouze oddě-
leny, ale současně se mohou také navzájem kontrolovat. Pouze 
tehdy, pokud existuje možnost jejich vzájemné kontroly, mohou 
demokratické mechanismy fungovat a pouze tehdy lze do jejich 
fungování promítnout vůli občanů, jež je jediným zdrojem moci 
v demokratickém státě.

Proto se vláda, jako reprezentant výkonné moci, odpovídá par-
lamentu, zástupci moci zákonodárné. Proto za kroky prezidenta, 

Fungování justice je věcí veřejnou

Jiří Weigl

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
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který je z výkonu funkce ústavně neodpovědný, odpovídá vláda 
kontrolovaná parlamentem. 

Tolik vzývaná nezávislost soudců jakožto subjektů třetí moci 
ve státě má jediný smysl. Je jí nezávislost těchto ústavních čini-
telů při rozhodování sporů. Fungování justice jako systému je 
však věcí veřejnou a musí, stejně tak jako jiné oblasti života spo-
lečnosti, podléhat veřejné kontrole. Proto je správné, aby organi-
zace a řízení justice, nikoliv její rozhodování, bylo součástí moci 
výkonné a podléhalo veřejné kontrole a obecným demokratic-
kým kontrolním mechanismům, tj. aby i moc soudní byla jistou 
formou kontrolovatelná jinou mocí než sama sebou. 

Tento požadavek je o to naléhavější, že na rozdíl od exekutivy 
a legislativy, které odvozují svou legitimitu z voleb a jsou nuceny 
v pravidelných intervalech skládat občanům účty ze svého fungo-
vání, jsou soudci do svých funkcí jmenováni doživotně, a pokud 
zásadně neporuší zákony a předpisy, jsou prakticky neodvolatel-
ní. Svým jmenováním de facto dostávají bianco šek a společnost 
může pouze doufat, že budou fungovat řádně. Při dodržení prin-
cipu soudcovské nezávislosti v rozhodování lze tento veřejný 
zájem v justici ošetřit pouze tak, že organizace a řízení justice 
není v rukou soudní moci samotné, ale moci výkonné, která za to 
odpovídá občanům. 

Ústavní soud a Petruška Šustrová si však myslí něco jiného. 
Nálezy Ústavního soudu zamezily jakékoliv možnosti veřejné 
kontroly fungování justice. Vytváří se tak prostor, aby jmenova-
ní, nikomu neodpovědní a nikým než sami sebou kontrolovatel-
ní, neodvolatelní představitelé justice se vyvázali z odpovědnosti 
občanům za vykonávání své nesmírně odpovědné a pro společ-
nost nezbytné funkce. Aby se moc soudní totálně vyjmula z demo-
kratického politického systému, opouzdřila se a žila a fungovala 
pro sebe, pro své parciální zájmy a cíle a mohla ignorovat vůli 
občanů. Ústavní soud vidí justici jako stavovskou korporaci, exis-
tující mimo demokratický systém, a tímto systémem neovlivnitel-
nou. Právě v tom vidím zásadní nesprávnost tohoto názoru a jeho 
hrozbu pro naši demokracii. 

Praxe naší současné justice mi, myslím, dává za pravdu. Je sku-
tečně jejím hlavním problémem ovlivňování rozhodování soudů 
v konkrétních kauzách výkonnou mocí? Běžný občan vidí pro-
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blém zcela jinde – v pomalosti rozhodování, špatné organiza-
ci práce soudů, ve svévoli rozhodování a ne nadarmo se hovoří 
i o rozsáhlé korupci. Není náhodou, že náš stát prohrává většinu 
kauz, které se dostanou k posouzení mezinárodním soudním 
instancím. Opouzdření justice, kterému nálezy Ústavního soudu 
vycházejí vstříc, může pouze zakonzervovat současný neblahý 
stav. Spoléhat na samočistící mechanismy justice, která nemusí 
brát ohled na nic a nikoho, je naivní. 

Případ dr. Brožové sám je výmluvnou ukázkou této smutné situ-
ace. Neexistuje nikdo, v justici ani širší odborné veřejnosti, kdo 
by tvrdil, že dr. Brožová byla osobou na svém místě a že by Nej-
vyšší soud pod jejím vedením dobře plnil svou funkci. Rozhodnu-
tím Ústavního soudu však byla bez ohledu na to do této funkce 
reinstalována, přestože ústava ani žádný zákon nehovoří o tom, že 
by Ústavní soud byl takovouto pravomocí nadán. S takto volným 
výkladem ústavy a zákonů se lze nadít všeho. Vymkne-li se jed-
na ze součástí moci veřejné kontrole a bude-li nepřípustně roz-
šiřovat své pravomoci bez možnosti korekce, potom u nás bude 
demokracie skutečně v ohrožení.

Paní Šustrová toto vše nedomýšlí, má hlavně radost, že prezi-
dent prohrál, a ani mu nepřizná, že to svědčí alespoň o tom, že do 
Ústavního soudu nejmenoval „své“ lidi, jak mu mnozí často před-
hazovali. Jsem však přesvědčen, že v této věci jde daleko o víc, než 
o osobní sympatie a antipatie, a že bychom bez ohledu na ně měli 
věci skutečně domýšlet. 

Lidové noviny, 15. 9. 2006
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Asi bych měl napsat, že si slovutných ústavních soudců (členů 
druhého senátu Ústavního soudu) vážím a jen si dovoluji s nimi 
ve věci jednoho jejich výroku nesouhlasit. Dobře, já to tedy píši, 
ale musím podotknout, že jejich rozhodnutí považuji za natolik 
nedůstojné, že užití této zdvořilostní formule mi činí jisté potíže.

Absolutní nezávislost je extrém

Co sledovali a čí zájem chránili tito tři ústavní soudci? Není to 
zcela jasné. Ve výrocích publikovaných v tisku soudci vysvětlova-
li, že jejich záměrem bylo hájit nezávislost soudní moci (perso-
nifikované odvolanou předsedkyní Ivou Brožovou) na exekutivě 
(personifikované ministrem spravedlnosti, předsedou vlády a pre-
zidentem republiky). Extrémní pojetí tohoto principu demon-
strovala ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, když prohlásila, 
že z tohoto principu nutně odvozuje, že „není možné odvolávat 
předsedy soudů ze strany moci výkonné, ale musí se tak dít v rám-
ci moci soudní“ (ČT, 12.9.2006). Jen stranou podotýkám, že zatím 
ještě kupodivu ústavní soudci trpí to, že soudci jsou výkonnou 
mocí jmenováni. Brzy se asi budou množit dělením.

Přijmeme-li tento zcela krajní výklad vzájemné nezávislosti 
všech tří pilířů státní moci, pak můžeme směle požadovat napro-
stou nezávislost exekutivy na legislativě a tedy nemožnost vyjá-
dření nedůvěry vládě Poslaneckou sněmovnou. Vláda by přece 
na parlamentu podle tohoto pojetí měla být také zcela nezávislá. 
Nebo bychom mohli požadovat plnou nezávislost exekutivy na 
moci soudní a tvrdit, že ministr může být souzen pouze vládou, 
tedy svými kolegy, protože přeci nemůže podléhat moci soudní. 
Je evidentní, že takto absolutistický výklad vzájemné nezávislos-
ti je nesmyslný, není pro něj žádný důvod a nikdo ho nemůže 

Komu má sloužit nezávislost?

Ladislav Jakl

tajemník prezidenta republiky
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 myslet vážně. Na vyhrocené pojetí naprosté vyvázanosti právě jus-
tice z působnosti moci výkonné si však máme zvykat.

Nejde o komfort soudce, ale o veřejný zájem

Není zcela jasné, jaký zájem svým rozhodnutím druhý senát 
Ústavního osudu sledoval. Jádro jeho argumentace obsažené 
v dotyčném nálezu leží totiž jinde než v principu nezávislosti sou-
dů. Je opřeno o čl. 21, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 
podle kterého „občané mají za rovných podmínek přístup k vole-
ným a jiným veřejným funkcím“. A zde stojí za to zamyslet se nad 
důvody samotné existence principu oddělení všech tří pilířů stát-
ní moci. A nejen tohoto principu, ale i dalších ústavních principů.

Je smyslem například poslanecké imunity zvýšení komfortu 
poslance? Je cílem zajistit mu větší klid pro jeho práci? Je cílem 
dosáhnout jeho větší pohody? Je smyslem zvýhodnit poslance 
a dopřát mu lepší život, než mají neposlanci? To zajisté ne. Cílem 
a smyslem je chránit zájem občana a voliče. Zejména toho občana 
a voliče, který si zvolí svého reprezentanta do parlamentu a jehož 
zájem by byl poškozen, kdyby tento jeho reprezentant například 
jako člen opoziční strany byl šikanován vládnoucí mocí. Je samo-
zřejmě věcí správného nastavení těchto mechanismů, aby byl 
vždy sledován zájem občana a voliče a nikoli vyšší komfort poslan-
ce. Je ale jasné, že smyslem je hájit občana a ne poslance. 

Stejně tak se poslanci někdy diví, že je omezována jejich svo-
boda prostřednictvím např. nutného počtu členů klubu, nutného 
počtu zákonodárců pro podání návrhu zákona, nebo prostřed-
nictvím práva zmocněnce volební strany libovolného kandidáta 
strany z kandidátky stáhnout. Všemi těmito ustanoveními se ale 
nesleduje míra komfortu poslance, nýbrž právě a jen míra hájení 
zájmů jeho voliče.

Kvalita rozhodování soudů a jejich kontrola

Podobně tomu tak je i u ústavního principu nezávislosti moci 
soudní. Má tento princip za cíl zvýšit komfort pro soudce, má 
hájit jejich zájem a jejich práva? Nikoli. Jediným smyslem je co 
největší míra hájení práva občana na spravedlivý a nestranný 
soud a to i v případě, kdy se občan například soudí se státem, 
orgánem výkonné moci nebo se jeho zájem kříží se zájmem třeba 
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mocného politika nebo strany. Proto je soudce při výkonu svého 
rozhodování na výkonné moci nezávislý. Proto a jen proto. Nejde 
o osobní pohodu soudce, jde o zájem občana, účastníka řízení.

Na čem mají zájem účastníci řízení? Jistě na nestrannosti 
a nezávislosti soudů a soudců. Ale určitě také na jejich profe-
sionalitě, rychlosti, odbornosti, na co nejdokonalejším řízení. 
A tedy i na demokratické kontrole jejich práce. A jsou-li tyto 
principy v konfliktu, je logicky nutno dát přednost tomu, kte-
rý evidentně více hájí zájem občana. Nezávislost soudců není 
principem samotným pro sebe. Má nějaký cíl. A tím cílem není 
sebevědomí a dobrý pocit soudců z nedotknutelnosti, ale jen 
a jedině právo občana, aby jeho pře byla rozhodnuta – v přípa-
dě kdy takové nebezpečí hrozí – bez diktátu či jiného zasaho-
vání výkonné moci. Z toho plyne, že tato nezávislost nemůže 
být absolutní (stejně jako třeba poslanecká imunita) ale pouze 
a právě taková, jaká odpovídá zájmům občana a jaká nenarušu-
je zájem občana na kvalitním fungování soudů a na jejich demo-
kratické kontrole.

Z toho ale neplyne pouze to, že druhý senát ÚS zvolil extrémní 
a ve své extrémnosti nepřijatelný výklad míry nezávislosti moci 
soudní a samotného jejího smyslu. Z předmětného nálezu v té-
to věci plyne ještě zásadnější a vážnější věc. Sama stěžovatelka 
Iva Brožová vždy tvrdila, že jí nejde o vlastní zájem, ale že jí jde 
o nezávislost soudů. Pokud by druhý senát Ústavního soudu setr-
val na argumentaci (podle předchozích vět sice vypjaté, extrém-
ní, věcně nesprávné a principiálně chybné), bylo by to možné 
považovat pouze za případ jisté profesionální slepoty, plynou-
cí z toho, že orgán justice se stal rozhodčím ve hře, kdy jedním 
z mužstev je opět orgán justice. Takový postoj je sice nepřijatelný, 
ale z lidského hlediska pochopitelný.

Ústavní soudci hájili občanku Brožovou, nikoli princip

Jenže předmětný nález se opírá  nikoli pouze o údajný princip 
naprosté nezávislosti soudů (včetně manažerských funkcí před-
sedů soudů), ale o již citovaný článek 21 odst. 4 Listiny. Ústavní 
soud tedy nehájil (jak sama stěžovatelka chtěla) nezávislost sou-
dů, ale údajné právo samotné osoby předsedkyně soudu na rovné 
podmínky přístupu k veřejné funkci. Ústavní soud nehájil veřej-
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ný zájem, nesledoval ochranu občanů před tendenčním rozhodo-
váním výkonnou mocí ovlivněnými soudy, ale hájil údajné právo 
občanky Brožové na svou veřejnou funkci.

Nebudu se pozastavovat nad tím, že právo jakéhokoli funkcio-
náře na rovné podmínky přístupu k veřejné funkci nemůže být 
upřeno odvoláním z funkce. To bychom nemohli odvolat už nikdy 
nikoho. Rozhodnutí prezidenta na velmi podložený návrh minis-
tra spravedlnosti a spolupodepsané předsedou vlády přece neza-
kládá jakoukoli nerovnost přístupu občanky Ivy Brožové k jakéko-
li funkci. Toto rozhodnutí tyto podmínky nemění a nepokřivuje 
ani pro občanku Brožovou, ani pro žádnou skupinu občanů, do 
které lze občanku Brožovou zahrnout. Tato argumentace se mi 
zdá ale natolik nedůstojná, že ji nehodlám hluboce rozebírat. Tíží 
mě totiž cosi jiného.

Zájem občana zůstal stranou

Tím, že druhý senát Ústavního soudu použil jako svůj argu-
ment čl. 21 odst. 4 Listiny, tím o svém pojetí postavení justice ve 
svobodné společnosti a v demokratickém státě řekl tyto zásadní  
charakteristiky:

– ne, že by se druhý senát Ústavního soudu pokusil argumento-
vat tím, že zájem občanů je více ohrožen případným právem pre-
zidenta republiky na návrh ministra spravedlnosti a společně a ve 
shodě s předsedou vlády odvolat předsedu soudu, než případným 
špatným fungováním soudu;

– ne, že by se druhý senát Ústavního soudu pokusil argumen-
tovat tím, že výtky vůči práci předsedkyně Nejvyššího soudu 
dr. Brožové nejsou takové závažnosti, aby tím byl ohrožen zájem 
občanů na správném fungování soudu více než zájem občanů na 
ochranu soudu před jakoukoli ingerencí moci výkonné;

– ne, že by se druhý senát Ústavního soudu pokusil argumento-
vat tím, že jeho extrémní pojetí totální nezávislosti soudů je nato-
lik důležité pro občany, že by jiné, vyváženější pojetí pro ně zna-
menalo větší riziko, než je riziko plynoucí ze špatného fungování 
soudů.

Nic z toho. Druhý senát Ústavního soudu zvolil zcela jiný 
postoj. Dal najevo, že mu nešlo o zájem všech občanů na fungo-
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vání a nezávislosti soudů, ale o zájem občanky Ivy Brožové na své 
neodvolatelnosti. Tím vlastně tito ústavní soudci řekli, že nezávis-
lost soudů v jejich pojetí slouží soudcům k jejich životnímu kom-
fortu, a ne že je principem hájícím zájem všech občanů.
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Řízení u Ústavního soudu o odvolání JUDr. Ivy Brožové z postu 
předsedkyně Nejvyššího soudu probíhalo od února do září 2006, 
čirou shodou okolností právě v době, kdy se do závěrečné fáze 
dostalo řízení u obvodního soudu a odvolacího soudu o vlastnic-
tví katedrály sv. Víta. Každé řízení řeší druhově úplně jiný pro-
blém, oběma jsou ale dvě věci naprosto společné.

Zbytečný jásot

Ta první je, že v reakcích tisku brutálně převládl jásot těch 
novinářů, kteří nevědí, čemu aplaudují. Katedrálu zde rozebírat 
nebudu. U předsedkyně Nejvyššího soudu jde o to, že se nepo-
dařilo rozlišit funkci soudce od správní funkce předsedy soudu, 
a zjistit k čemu předseda soudu ve skutečnosti je. Vytváří se umě-
le dojem, jakoby moc výkonná chtěla předsedy soudů odvolávat 
proto, že by byla nespokojena s tím, jak soudci rozhodují. To tak 
samozřejmě není, předseda soudu není něco jako podnikový ředi-
tel, který svým podřízeným může říkat, co mají dělat předtím, co 
potom, jak se k tomu postavit, a podle toho jim přidělovat různá 
peněžitá a jiná povzbuzení.

Předseda soudu vytváří podmínky pro chod soudu, k tomu úče-
lu spravuje svěřené mu státní peníze, v tomto rámci dbá o jejich 
správné vynakládání, za to musí odpovídat stejně jako každý, 
kdo s veřejnými prostředky hospodaří. Měl by to umět, měl by se 
tomu věnovat, soudní budova nesmí spadnout, nemělo by hrozit, 
že ji zavře hygienik nebo požární kontrola, musejí se odvádět plat-
by veřejnoprávních pojištění za zaměstnance, soudcům se musejí 
proplácet cesťáky atd. To všechno proto, že soudnictví – přístup 
ke spravedlnosti – je služba, kterou stát povinně občanům posky-
tuje; musí tu tedy vždycky být někdo, kdo zajistí, že poskytování 
služby neztroskotá na materiálních a technických předpokladech. 

Dvě podivná rozhodnutí Ústavního soudu

Jan Bárta

ředitel legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky
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U předsedy Nejvyššího soudu je k tomu pak ještě něco navíc: 
také nemůže soudcům Nejvyššího soudu nějak rozkazovat jejich 
rozhodnutí v jednotlivých věcech; má však určité, složité a prá-
vem upravené možnosti jak (pozitivně) ovlivňovat jednotnost 
a předvídatelnost rozhodování celé soudní soustavy (rozejde-li se 
judikatura jednotlivých senátů Nejvyššího soudu, svolat plénum 
ke společnému stanovisku; vyvolat výkladové stanovisko k nějaké-
mu problému, aniž by přímo NS jako soud procesní měl na stole 
konkrétní kauzu; provádí se výběr z rozsudků i ostatních soudů 
tak, aby významné a moudře odůvodněné byly publikovány a pra-
covalo se s nimi dál při běžném rozhodování).

Předseda, který toto nezvládá, nemá setrvávat ve funkci, pro-
tože vedoucí pracovník prostě svoji funkci zvládat musí. Tato 
samozřejmá pravda byla zamlžena slovy o ohrožení nezávislosti, 
o tom, jakoby funkce předsedy byla záležitostí služebního postu-
pu soudce a odvolání z předsednické funkce nějakou degradací. 
Korunu tomu narazila Petruška Šustrová, která napsala, že se prav-
da může stát, že v průběhu výkonu funkce se ukáže, že dotyčný 
na ni nestačí anebo na ni stačit přestane, ale pak je chyba v tom, 
že do funkce neměl nikdy být jmenován – a nic jiného se s tím už 
pak nedá dělat. Měli jmenovat někoho, kdo na ni stačí do té doby, 
než mu zanikne sama funkce soudce. Konkrétně vzato nikde jsem 
nezaznamenal názor, že by dr. Brožová svoji funkci vykonávala 
dobře, tudíž ji asi skutečně vykonávala špatně. Může za to ovšem 
jen Václav Havel, který ji do funkce jmenoval, a všichni ostatní tu 
skutečnost už mohou jen vzít na vědomí.

Druhou věcí, která má společného kaua Brožová a katedrála 
sv. Víta, je, že jak oba pražské obecné soudy, tak i Ústavní soud, 
se vědomě pustily do věcí, které nejsou v jejich pravomoci. 
U vlastnictví katedrály obecné soudy zcela ignorovaly restituč-
ní zákonodárství, pustily se do hodnocení práce zákonodárce 
z roku 1954 i zákonodárce po roce 1990; řekly, že je to jinak, než 
jak zákonodárce chtěl a vyjádřil (tedy že katedrála a dalších asi 
deset budov na Hradě teď zpětně celých 52 let patří církvi). Udě-
laly tedy ze sebe zákonodárce. Ústavní soud ze sebe udělal totéž, 
a podívejme se trochu podrobněji jakým způsobem a s jakými 
důsledky. 
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První nález

Ústavní soud vydal ve věci postupně dva nálezy. Prvním z nich 
se zrušuje § 106 zákona o soudech a soudcích, který stanovil, že 
předsedu soudu může z funkce odvolat ten, kdo jej do funkce 
jmenoval, a to za předpokladu, „jestliže závažným způsobem nebo 
opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výko-
nu státní správy soudů“. Předpoklad to logický a zcela adekvátní 
tomu, co bylo řečeno o funkci předsedy soudu. 

Podle § 118 téhož zákona o soudech a soudcích je úkolem stát-
ní správy soudů toto: „(1) Úkolem státní správy soudů je vytvá-
řet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejmé-
na po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční 
a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem sta-
novených na řádné plnění úkolů soudům svěřených. (2) Výkon 
státní správy soudů nesmí zasahovat do nezávislosti soudů.“ 
Předseda soudu tedy mohl být odvolán, když nevytváří podmínky 
k řádnému výkonu soudnictví – protože to bylo přesně poruše-
ní zákonné povinnosti při správě soudů, ale ovšemže taky proto, 
kdyby svým spravováním zasahoval do nezávislosti soudů. 

Ústavní soud ovšem chce, aby předsedy soudů pojmově odvolá-
vala jen moc soudní, a zdůvodňuje to tím, že odvolání je zásahem 
jedné moci (výkonné) do sféry jiné moci (soudní). Ano, je, a je to 
tak správně. Jednak neexistuje žádný (Ústavním soudem opako-
vaně tvrzený) princip izolovanosti mocí: to bychom museli mít 
ne tři moci ve státě, ale tři státy – jeden by zákony dával, druhý 
by zákony vykonával, třetí by soudil. Platily by se trojí daně, tyto 
tři státy by respektovaly navzájem svoji suverenitu a vyměňova-
ly si velvyslance. Samozřejmě právě naopak, moci jsou navzájem 
propojeny tak, aby jedna na druhou měla jakýsi vliv – parlament 
může odstranit vládu, moc výkonná může za jistých podmínek 
rozpustit parlament atd. Moc výkonná soudce jmenuje, ale neod-
volává je, protože žádný princip „kdo jmenuje – odvolává“ neplatí, 
a záměrem ústavodárce právě bylo to, aby soudce zásadně nebyl 
odvolatelný. Ústavní soud nyní pracně konstruovanou rovnováhu 
sil zrušil tím, že neodvolatelnost rozšířil i na správní funkci.

Vztah mezi mocí výkonnou a soudní byl od roku 1993, rozdě-
lení federace, konstruován takto: moc výkonná soudce pouze 
jmenuje, dále už na jejich činnost nemá vůbec žádný vliv, ale za 
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jejich chyby nebo nečinnost platí (existuje totiž odpovědnost stá-
tu za rozhodnutí soudů, nese ji státní rozpočet). K tomu, aby sou-
dy soudily řádně a nedocházelo k chybám, za něž se platí, dostala 
moc výkonná jediný nástroj, a to vytvářet všechny předpoklady 
k řádnému výkonu soudnictví: tj. moc výkonná musí poskytnout 
podmínku, která je k řádnému výkonu soudnictví nutná, nikoliv 
dostatečná. K čemuž logicky patří také to, že výkonná moc jmenu-
je a odvolává osobu, které za plnění podmínky na každém jednot-
livém stupni odpovídá. Ústavní soud ale chce, aby moc výkonná 
jen platila, a neměla už ale vůbec žádný nástroj na kontrolu toho, 
kdo a jak na tom kterém stupni s výdaji nakládá. Jestliže předseda 
soudu svoje úkoly neplní, moc výkonná by tedy neměla mít ani 
vliv na to, zda je poskytována ona podmínka „nutná, nikoliv posta-
čující“; přitom ale moc výkonná odpovídá i za to, že soudnictví 
řádně vykonáváno není jen proto, že tato podmínka dána není.

Druhý nález

Druhým, a na toto návazným nálezem v této věci je vyhovění 
ústavní stížnosti JUDr. I. Brožové. Stěžovala si na to, že odvoláním 
z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu byla porušena její základ-
ní lidská práva zaručená ústavním pořádkem. Prezident republiky 
se ke stížnosti vyjádřil. Uvedl, že neexistuje žádné základní lid-
ské právo na setrvání ve funkci, naopak existuje zákon, který řeší 
odvolání z funkce jednoznačným způsobem, a navrhnul zamítnu-
tí stížnosti. 

Ústavní soud však – pro mne velmi překvapivě – nalezl základ-
ní lidské právo na setrvání ve funkci, a to v čl. 21 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, který zní takto: „Občané mají za rov-
ných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.“ 
Stížnosti pak vyhověl, tedy dr. Brožovou do funkce buď vrátil, 
anebo ji v ní ponechal (nevím která z obou možností je správně, 
někdy někdo této hádance nějaký výklad dá, anebo zůstane ote-
vřená; dnes je to jedno). Jisté je, že dr. Brožová dnes funkci má.

Tento konkrétní personální dopad jistě není dobrý, je však pra-
málo důležitý ve srovnání se systémovými dopady, které z nálezů 
Ústavního soudu vyplývají. Prvním dopadem je snaha Ústavního 
soudu o to, aby moc výkonná – tedy konkrétně ministr sprave-
dlnosti ve vztahu ke všem jím jmenovaným předsedům soudů – 
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neměl žádný nástroj jak řídit jejich práci při vytváření podmínek 
k řádnému výkonu soudnictví. 

Druhým je, že nám Ústavní soud říká, že nemůžeme věřit právu 
psanému ve Sbírce zákonů, ale máme je podrobovat svému odha-
du toho, jak se zachová Ústavní soud. Jde o to, že Ústavní soud 
zrušil § 106 zákona o soudech a soudcích s účinkem vyhlášení 
nálezu ve Sbírce, to je 9. 8. 2006 (jinak nelze, nemůže rušit před-
pisy se zpětnou účinností, a takto byl zákon o Ústavní soudu na-
psán právě proto, aby právní jistota a důvěra v psané právo neby-
la ohrožena nějakými rozhodnutími Ústavního soudu, ke kterým 
může vždy v budoucnosti dojít). 

Rozhodnutí prezidenta republiky bylo učiněno v lednu 2006, 
splnilo všechny náležitosti, bylo kontrasignováno a doručeno atd. 
To není nijak zpochybněno. Přesto je Ústavní soud zrušil a říká 
nám tudíž v podstatě toto: prezident neměl uplatnit zákon, pro-
tože měl poznat, že podle názoru Ústavního soudu bude proti-
ústavní. Poselství Ústavního soudu tedy v podstatě je takové, že 
nikdo se nemůže spolehnout na to, že se dostaví zamýšlené práv-
ní účinky, jestliže udělá takový právní úkon, s jakým zákon ony 
právní účinky spojuje. No dobře, ale co s tím teď dál?

Co dál?

Zákon o soudech a soudcích neobsahuje kompletní úpravu pra-
covního vztahu soudce, ale jen odchylky od zákoníku práce. Je to 
určeno v jeho § 84 odst. 4, který zní: „Nestanoví-li tento zákon 
nebo zvláštní právní předpis jinak, použijí se na pracovní vztah 
soudce přiměřeně ustanovení zákoníku práce a jiných pracovně-
právních předpisů.“ Zrušeny byly věty zákona o soudech a soud-
cích týkající se odvolávání z funkce. Není pravdou, že to řeší zákon 
o soudech a soudcích ve svých ustanoveních o kárném řízení – ten 
nezná ani žádné kárné provinění při správě soudů, ani kárné opat-
ření zániku funkce ve správě soudů. Bude třeba se podívat, jak to 
vypadá z hlediska zákoníku práce – ten dnešní platí jen do konce 
roku, od začátku roku 2007 bude platit nový. Samozřejmě že spás-
né řešení není v aplikaci pracovněprávních předpisů, ale až do při-
jetí nové speciální úpravy tady prostě nic jiného není. 

Pak je třeba přikročit k velmi systémovým opatřením v předpi-
sech o soudech a soudcích. Ta by se neměla omezit na nějakou 
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rychlou reakci na nález Ústavního soudu. To totiž tenduje k polo-
vičatým řešením typu „jmenovat jen na dobu určitou“. Úvaha za 
tímto řešením je prostinká, totiž „vydržet s nezdatným předsedou 
soudu po x let je pořád lepší než mít jej tam napořád“. 

Předseda soudu má být v manažerské pozici. Manažer snad ví, 
že je odvolatelný v případě neúspěchu, a ne z důvodu nějakého 
trapného kárného provinění: Musí tady být někdo, kdo může 
manažerovi soudu např. říci: děkujeme, dělal jste co jste mohl, 
a ne zas tak úplně špatně, nic proti Vám nemáme, ale máme lep-
šího – ztrácíte jen příplatek za vedení a vracíte se „k ponku“ za 
tabulkový plat soudce. A je mi jedno, kdo tuto autoritu bude mít 
– zda ministr ústavně odpovědný Parlamentu, anebo nějaké soud-
covské grémium fakticky odpovědné veřejnému mínění.

Tato opatření buďtež míněna vážně, a nikoliv jen zkusmo. 
Proto je nutné je provést s právní silou ústavního zákona. Ústav-
ní soud totiž poměřuje zákony s ústavou, nemůže přezkoumávat 
samu ústavu. Když se opatření ve správě soudů provedou s práv-
ní silou pouhého zákona (což by bylo normálně logické), Ústavní 
soud totiž vždycky řekne, že zákon je protiústavní, protože v sou-
ladu s ústavou je jedině odvolávání kárným řízením. A zákon zru-
ší, a pak se zvedne nějaký další manažer (třeba ten, co jezdí na 
kolečkových bruslích mezi regály v hypermarketu) se stížností na 
nerovné zacházení. Že když předseda soudu nemůže být odvolán, 
tak ani on ne, i když bruslit neumí.

A když už by měla být nalezena systémová cesta, pak připo-
meňme, že vytváření podmínek k řádnému výkonu soudnictví 
je jen tou podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující k tomu, aby 
soudnictví bylo řádně vykonáváno. Cílem tedy je nikoliv splnění 
podmínek, cílem je řádný výkon soudnictví. Aby řádný výkon 
soudnictví nastal, tak kromě toho, že k tomu soudci budou mít 
podmínky (myslím, že je mají, a ne horší než řada ostatních profe-
sí), tak to také musejí umět a chtít.

Způsob jmenování soudců

Důležitým faktorem ve hře je soudcovská definitiva. Situace, 
kdy soudce je v nějakém mladém věku jmenován, a má jistotu, že 
bude dostávat výplatu po roků třeba čtyřicet, aniž by kdo měl pří-
ležitost posoudit, zda si ji zaslouží, je přece učebnicově demotivu-
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jící. Připomeňme si, kde se tato situace vzala. Myslím, že z hlubo-
kého neporozumění situaci před rokem 1990. 

Před listopadem byly jistě rozsudky politicky zmanipulova-
né, ale dopouštěl se jich určitě jen velmi malý počet soudců. Po 
roce 1990 bylo vysloveno, že je to důsledkem závislosti soudního 
rozhodování na politické moci. Nebylo. Bylo to jen důsledkem 
korumpovatelnosti jednotlivců: Žádný soudce nemusel mít strach 
o chleba, měl ho jistý na deset let, a kdyby nebyl znova zvolen, 
uživil by se taky dobře. 

O právníky byla nouze, v podnicích byli placeni lépe než soud-
ci. Jestliže si tedy některý soudce tenkrát „dal říct“, bylo to ne pod 
nátlakem, ale spíše proto, že chtěl být soudcem režimu příjem-
ným (úplatky byly formou nějakých výhod, jakými režim dispono-
val – kolem dovolené na západě včetně Jugoslávie, koupě nedo-
statkového žiguli apod.), a případy bylo možno přidělit takovému 
soudci, který třeba ještě neměl byt anebo potřeboval domů zavést 
telefon, a byl ochoten na tuto hru přistoupit. 

Očista soudnictví nastala vyloučením soudců, kteří měli na svě-
domí podobné věci, a zavedením pravidla, že kauzy se soudcům 
nyní už nepřidělují svévolně, ale podle jakéhosi algoritmu (ten 
algoritmus také neřeší všechno, ale je to lepší, než to bylo). Prá-
vo ovšem reagovalo neadekvátně tak, že soudcům dalo absolutní 
ochranu před politickým nátlakem, který ani před rokem 1990 ve 
skutečnosti nebyl (ohebný soudce se ohnul rád, ne ze strachu), 
a který dnes není, protože snad právě kvůli tomu se politické 
poměry změnily, aby být nemohl. 

Jestliže jsme tímto soudcům poskytli ochranu před něčím, co 
nehrozí, poskytli jsme jim zároveň doživotní imunitu před hodno-
cením práce (soudců je o něco méně než tři tisíce, a nevím o žád-
né jiné skupině obyvatelstva, která by takovouto imunitu měla), 
a jako druhotný efekt ještě navíc udělali prostor pro korupci, kte-
rá dnes má řádově jiné rozměry, než tomu mohlo být před rokem 
1990, a která určitě nepochází od státních orgánů. Je třeba vážně 
uvažovat o tom, jak dlouhé má být funkční období soudců.

Současně je třeba uvažovat i o tom, zda skutečně je úplně nej-
lepší, aby soudci byli jmenováni prezidentem republiky jako nyní. 
Podstatné totiž je, aby moci soudní dávala její autoritu jiná moc. 
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Z hlediska teorie dělby mocí je jedno, zda to bude moc výkonná 
nebo moc zákonodárná, anebo obě v nějaké součinnosti. Pojď-
me se tedy zcela vážně pobavit o tom, zda by řádnému výkonu 
soudnictví oproti dnešnímu administrativnímu jmenování spíše 
neprospělo grilování uchazečů před některou z komor Parlamen-
tu, zda mají mít delší nebo kratší nebo stejné funkční období jako 
soudci Ústavního soudu, kteří grilováni jsou apod. 

Pro nezávislost soudců je podstatné jen to, aby jejich funkční 
období bylo tak dlouhé, aby o jejich novém jmenování vždycky 
rozhodoval už někdo jiný než ten, kdo je jmenoval minule. Sně-
movna se mění každé čtyři roky. Senát se volí třetinově, po čty-
řech letech má jinou většinu, po šesti letech je úplně jiný. Prezi-
dent republiky je ve funkci nejdéle deset let, i kdyby byl zvolen 
opakovaně. Desetileté funkční období soudců by tedy úplně stači-
lo, protože ani prezident setrvávající ve funkci deset let by nestihl 
žádného soudce za odměnu jmenovat ještě podruhé.
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Tento příspěvek do debaty o soudcokracii pojednává o soud-
cích jako ústavních činitelích, nikoli tedy jen jejich případných 
funkcích u soudu. Naše analýza se netýká pouze našeho soudnic-
tví, jakkoli jsou pro nás dále uvedené problémy asi závažnější, než 
je tomu v těch zatím nejvyspělejších částech světa.

Zprostředkovatelé vyjednávání a řešení sporů

Navazujeme na proud myšlení, jehož ideová východiska lze ve 
vší stručnosti shrnout takto: společenský systém lze vždy vyme-
zit pomocí jeho subjektů a interakcí mezi nimi; subjekty lze vždy 
rozlišit na ty, které něco nabízejí (dodavatele statků a služeb) 
a ty, které totéž, či něco jiného poptávají (klienty); základem 
společenských interakcí jsou nestejné či dokonce protichůd-
né zájmy subjektů, které tedy vystupují jako protihráči, jejichž 
interakce má povahu „sporu“ či – neutrálně vyjádřeno – vyjed-
návání.

Každý z protihráčů usiluje o co nejefektivnější výsledek, tj. 
o to, aby výsledný kompromis byl co „nejlepší“, tj. co nejblíže jeho 
původním představám a náklady na dosažení výsledku (například 
měřené ztrátou času) byly co nejnižší. Za účelem efektivnějšího 
vyjednávání subjekty využívají institucí, jejichž souboru je vhod-
né – pro jednoduchost – říkat trh s tím, že různé trhy mohou být 
různě efektivní pro různé subjekty.

Každý interagující subjekt se tedy snaží dosáhnout co nejsilněj-
šího postavení na trhu, tj. nabýt větší vyjednávací (rozhodovací) 
síly, než mají jeho protihráči. Metody, jak toho dosáhnout, jsou 
celkem dobře známé – patří mezi ně jak počestný vědecko-tech-
nický rozvoj, tak i „nečestné“ dobývání státem garantovaného, 
administrativního monopolu.

Původ arogance a neefektivnosti soudnictví

Dušan Tříska

FSP/CD-F, a.s.
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Zabýváme se zde častým případem, kdy součástí trhu je zpro-
středkovatel (intermediátor), jehož úkolem je vymezit a vynuco-
vat konkrétní pravidla vyjednávání, včetně řešení sporů pocháze-
jících z nestejných zájmů jednotlivých protihráčů. Například jím 
může být dohazovač (jde-li o dojednání předmanželské smlouvy), 
fotbalový rozhodčí (jde-li o dodržování pravidel hry), burza cen-
ných papírů, hospodářský arbitr, státní orgán regulující podnika-
telskou činnost a samozřejmě i soudy a soudci. 

Věrni naší metodě ovšem musíme připomenout, že všichni tito 
zprostředkovatelé (včetně soudců) jsou opět jen subjekty, kte-
ré něco nabízejí, tj. které mají zájem svým klientům něco dodat, 
v tomto případě zprostředkovatelské služby – rozhodcovské, bur-
zovní, mediační, regulační a soudní. Neboli, přestože tím soudce 
asi nepotěšíme, zde pro nás budou pouze jedním z široké škály 
dodavatelů zprostředkovatelských služeb.

Aniž jsme to nějak výrazně zdůraznili, rozlišili jsme dodavate-
le statků (například spotřebního zboží) a služeb s tím, že v rámci 
služeb jsme rozlišili ty zprostředkovatelské. Dalším kritériem pro 
nás bude tzv. veřejnost s tím, že mezi veřejné, tj. nikoli soukromé, 
služby jsou obvykle zařazovány zdravotnictví, národní obrana, 
rozhlasové vysílání, vězeňství, školství a samozřejmě zde analyzo-
vané soudnictví.

Mezi tvrdá fakta společenského života patří, že je-li služba za 
veřejnou prohlášena (například zákonem), bere se za samozřej-
mé, že jí náleží vyšší státní ingerence. Jakoby totéž lze z druhé 
strany říci i tak, že vysoká míra státní ingerence indikuje, že před-
mětná služba je často nepřiznaně (viz například bankovnictví) 
považována za veřejnou.

Stát jako dodavatel statků a služeb

Stát může nějakou společenskou interakci ovlivňovat přede-
vším tím, že se stane její součástí, tj. že zaujme roli dodavatele 
nebo klienta. Např. český automobilismus může stát ovlivnit jistě 
tím, že se rozhodne sám vyrábět automobily ŠKODA (příslušnou 
automobilku znárodní) anebo bude automobily této značky ve 
velkém kupovat. Tato forma státní ingerence je všeobecně oblíbe-
ná právě u služeb, zejména pak u služeb zprostředkovatelských, 
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včetně těch regulačních a soudních, kdy se stát svými dodávkami 
snaží ovlivnit vyjednávání mezi jemu podřízenými subjekty.

Ať už se ovšem stát rozhodne dodávat cokoli, je pro něj pří-
značné, že často podlehne potřebě vyhradit si pro tuto svou roli 
monopol. Trh, na kterém stát vystupuje jako dodavatel, má tedy 
často monopolní strukturu, se všemi riziky a neefektivnostmi, 
které s touto strukturou spojují standardní učebnice (nejen eko-
nomie).

Mezi typické státní dodávky patří zajišťování „kvality a sprave-
dlnosti“ cen, za které je regulovaným dodavatelům povoleno nabí-
zet své statky a služby. Regulované ceny jsou pak často stanoveny 
nezávisle na faktických nákladech dodavatele, v extrémním přípa-
dě musí být některé statky a služby dodávány za nulovou cenu, tj. 
bezúplatně.

V mnoha případech tedy musí regulovaný dodavatel hradit 
své náklady z jiných zdrojů než od klienta – musí mu je uhradit 
nějaký sponzor. Tento jakoby technický problém má své tvrdé 
společenskovědní jádro v tom, že regulovaný dodavatel se stá-
vá ekonomicky závislý na spokojenosti sponzora, nikoli tedy 
 klienta.

Asi nepřekvapí, že uvedená motivační asymetrie je význam-
nou částí literatury považována za příčinu arogance, s níž doda-
vatel neváhá přistoupit ke klientům a naopak jeho podlézavosti 
vůči sponzorům, bez ohledu na to, zda jsou jimi státní úředníci či 
mecenáši fotbalového klubu. Dále z ní pramení korupční chování 
všech výše jmenovaných subjektů a neefektivnost výsledné aloka-
ce zdrojů.

Podřízené dodavatele statků nebo služeb může stát dále ovliv-
ňovat tak, že rozhoduje, kterému subjektu vůbec povolí vstoupit 
do odvětví, zda mu udělí či neudělí tzv. licenci; donutí dodavate-
le vystoupit z odvětví, například tím, že mu odebere licenci; za 
žádných okolností nepřipustí, aby dodavatel přišel o svou licenci, 
například tím, že tlaky na jeho výstup z odvětví označí za nezá-
konné či dokonce protiústavní.

Sdílíme názor, že vstupy do a výstupy ze systému jsou nutnou 
podmínkou jeho efektivnosti. Efektivní nikdy nebude systém, 
který nedokáže potrestat nekvalitní dodávky nuceným výstupem 
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jejich dodavatele z odvětví – například proto, že takové vynucová-
ní není státem povoleno.

Víme, že klient může projevit svou nespokojenost dvojím způ-
sobem: buď nekvalitního dodavatele opustí a přejde ke konku-
renci; nebo tak či onak si, na tom či onom místě, začne stěžovat. 
Nemožnost prvního postupu může být na prvním místě způsobe-
na nedostupností jiného dodavatele (jiné nemocnice, samoobslu-
hy, školy apod.). 

Zde tento případ rozšíříme o situace, kdy konkurenční doda-
vatelé (nemocnice, školy, soudy) sice existují, ale možnost klien-
tovy volby je administrativně omezena tzv. místní, věcnou apod. 
příslušností, tj. tím, že dodavatel je klientovi administrativně při-
dělen. Neefektivnost uvedených případů spočívá zjevně v tom, že 
jediné, co klientovi zbývá, je podávat stížnosti, což je jednak velmi 
nákladné (například zabírá mnoho času), ale i z povahy věci málo 
účinné.

Při výkonu regulačních funkcí stát vystupuje zase jenom jako 
dodavatel nějakých zprostředkovatelských služeb. Rovněž pro něj 
se tedy můžeme ptát, zda a jaké zprostředkovatelské služby jsou 
mu vnucovány, kdo a jak reguluje jeho vyjednávání s regulovaný-
mi subjekty. Jinak řečeno se ptáme, kdo a jak reguluje státního 
regulátora.

Tím se ovšem dostáváme k oblíbenému tématu tzv. dělby moci 
a potažmo i k relativně banální tezi, že státní moc korumpuje 
a absolutní moc korumpuje absolutně. Závažné je tedy konstato-
vání, že tu absolutní moc má neregulovaný regulátor, tj. z definice 
tzv. nezávislý státní orgán.

Soudnictví jako služba

Naše metodologická východiska vedou k následujícímu vyme-
zení předmětu analýzy: 1. soudy a soudci jsou subjekty, které 
vystupují na nabídkové straně příslušné interakce, tj. jsou to doda-
vatelé, kteří mají své odběratele, klienty; 2. tím, co soudy a soudci 
dodávají, jsou služby a jejich činnost se tedy v mnoha mimořádně 
zajímavých aspektech liší od dodávání statků; 3. obsahem dodá-
vaných služeb je zprostředkování interakcí mezi vyjednávajícími 
protihráči, kdy jeden něco navrhuje (požaduje, žaluje) a druhý 
na tento návrh (požadavek, žalobu) reaguje, například se „brání“; 
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4. služba poskytovaná soudy a soudci je považována za veřejnou 
a proto je pro ni příznačný vysoký stupeň státní ingerence.

Je evidentní, že všechny služby (opravárenství, školství, požár-
ní ochrana, zdravotnictví, soudnictví apod.) jsou v mnoha věcech 
vzájemně odlišné. Zde však tvrdíme, že žádná z těchto odlišností 
není důvodem pro vymýšlení speciální metodologie pro analýzu 
každé služby zvlášť. Z těchto důvodů nám není znám žádný argu-
ment, proč by výše zmíněné charakteristiky systému (monopol-
ní struktura apod.) neměly být pro soudnictví stejně devastující, 
jako je tomu všude jinde.

Shrňme ty hlavní zdroje arogance a neefektivnosti: 1. dodava-
telem soudních služeb je sám stát, který tak dokonce činí svými 
státními orgány, a to jako stoprocentní monopolista; 2. služby 
jsou klientům dodávány de facto bezúplatně; dodavatel není co 
do pokrytí svých nákladů závislý na spokojenosti svých klientů; 
3. vstupy a výstupy do a ze soudního systému jsou umrtveny na 
nejvyšší představitelnou míru, mimosoudní vynucování výstupu 
pro nekvalitu dodávaných služeb je dokonce protiústavní; 4. kli-
entela je soudcům přikázána, klient nemá žádnou volbu, u koho 
bude příslušnou službu poptávat, či od koho tuto službu odmítne 
(až na zanedbatelné výjimky); 5. soudci a jejich soudy jsou hrdy 
na to, že nesmí být regulovány žádným jiným státním orgánem, 
že jsou nezávislé a jejich moc je absolutní.

Pokud tedy někdo někde ví, proč soudy musí být uspořádány 
právě tak, měl by vědět i to, že to jeho soudnictví nás klienty vždy 
bude obtěžovat arogancí (což bychom možná i přetrpěli), ale 
i bezbřehou neefektivností. Soudy v jejich výše popsané podobě 
jsou nereformovatelné, a to ze stejných důvodů, z jakých nebylo 
možné reformovat reálný socialismus, tj. systém, který – pro ilu-
straci – rovněž svým klientům nedovolil, aby jej opustili, a jejich 
stížnosti na nezávislou KSČ povolil rovněž pouze, pokud byly 
adresované jí samé.

Popsaná nemožnost reformovat soudnictví vede k této optimis-
tické prognóze: v trestně právní oblasti nás nebezpečí, že bezna-
dějně zabředneme do procedur, z nichž není v reálném čase úni-
ku, nabádá k tomu, abychom se s maximální rezervou pohybovali 
hluboko uvnitř koridoru zákonnosti.
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V ostatních oblastech práva a soudnictví jsou naše optimistic-
ká očekávání tato: 1. naučíme se omezovat výskyty sporů tím, že 
budeme vstupovat do smluvních vztahů pouze s důvěryhodný-
mi partnery (firmami, zaměstnanci, domácnostmi apod.), jakkoli 
vysoké se nám dnes mohou zdát náklady na vyhledání a prově-
řování takových partnerů; 2. když už ke sporu dojde, vytlačíme 
z jeho řešení soudnictví tím, že se ve stále větší míře budeme 
obracet na námi zvolené a smlouvou vymezené mediátory a arbi-
try, jakkoli vysoké se nám nyní mohou zdát ceny za jejich služby 
– zejména ve srovnáním se soudnictvím, které je jakoby zadarmo.
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Před časem článek bývalého soudce Ústavního soudu prof. Klo-
kočky (Právo 27.4.2006) a nedávná rozhodnutí Ústavního sou-
du odstartovaly velmi nebezpečný útok soudnictví na dosavad-
ní nastavení dělby moci. Nechám stranou skutečnost, že uvede-
ný článek týkající se odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu 
JUDr. Ivy Brožové z funkce je tvořen směsí nepravd a polopravd. 
Spíše mě zaujalo, že tento článek čirou náhodou vyšel ve stejný 
den, kdy rozhodoval Nejvyšší správní soud o žalobě „mladistvých“ 
justičních čekatelů, kteří se touto cestou na prezidentu republiky 
domáhají jmenování do soudcovských funkcí. Dlouho připravova-
ný pokus české justice o vymknutí se z jakékoli závislosti na státu 
(kromě materiální) a provázanosti s mocí výkonnou a zákonodár-
nou nyní kulminuje. Oba zcela netypické a bezprecedentní poku-
sy justice o oddělení se mají své styčné body v Brně, kde působí 
JUDr. Brožová a sídlí vrcholné justiční orgány a Ústavní soud. Je 
nesporné, že všichni jsou propojeni řadou historických a stavov-
ských vazeb. 

Spor o jmenování soudců

Obě uvedené události jsou počátkem cílené aktivity směřující 
k dosažení ničím neomezené autonomie soudní moci, kterou má 
nastartovat jednak udržení JUDr. Brožové ve funkci, a dále vytvo-
ření tlaku, snažícího se ze jmenování soudců prezidentem učinit 
pouze mechanický administrativní úkon, kdy prezident bezmyš-
lenkovitě bude pouze podepisovat dokumenty jemu předložené, 
aniž by se zabýval tím, zda uchazeči o soudcovskou funkci, kromě 
podmínek formálního charakteru, jako je splnění minimálního 
věku, vzdělání atd., svými zkušenostmi a morálními vlastnostmi 
dávají záruku, že budou funkci řádně vykonávat. 

Soudní moc na cestě k absolutismu

Tomáš Jindra

advokát
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Pokud by prezidentovi v takovém modelu byla ponechána 
vůbec nějaká možnost projevit svůj názor, musel by každý svůj 
úkon odůvodňovat, a tyto důvody by měly být ve správním soud-
nictví přezkoumatelné a zrušitelné. Co ale stoupenci zdůvodňo-
vání přehlížejí, je absurdita tohoto požadavku, která je viditelná 
zejména např. při odvolávání členů vlády a rozhodování o milos-
tech. Znamenalo by to totiž, že prezident bude např. odůvodňo-
vat, proč neudělil každou z tisíců milostí, nebo proč odvolal člena 
vlády, či nepřijal jeho demisi. 

Pokud by prezident měl být „robotickou rukou“ podepisují-
cí pouze správně vyplněné žádosti jiných, zjevně by se v zákoně 
nehovořilo zkráceně řečeno o tom, že prezident jmenuje soudce, 
ale že prezident podepisuje formálně jmenování soudců, před-
ložené mu ať již kýmkoliv. V této souvislosti zůstává i přehlédnutý 
fakt, že prezident v řadě napadaných případů o jmenování „mla-
distvých soudců“ nerozhodl. Prezident pouze jmenování soudců 
zvažoval, resp. zvažuje a je tedy s podivem, že daní kritici se tak 
intenzivně dožadují odůvodnění rozhodnutí, které nebylo učině-
no. Opět nechám stranou, že jim takovéto neodůvodňování neva-
dilo od roku 1993. Od té doby se jednoznačně vyvinula nikým 
nezpochybňovaná a nenapadaná zvyklost, v jejímž důsledku 
nebyla řada kandidátů na soudcovskou funkci jmenována. Požada-
vek na odůvodňování předmětných kroků prezidenta je přitom 
neodůvodněný, byť ve výše uvedeném kontextu logický pokus 
o přepsání Ústavy mimoústavním procesem ve formě soudních 
precedentů, doprovázený demagogickým křikem části tisku, že 
vlastně vše, co prezident činil, je protiústavní.

To, že by soudci měli (chtěli) rozhodovat sami o sobě jako 
poslední nejvyšší autorita, mě přitom děsí nejen jako občana, ale 
i jako právníka, protože jako občan netoužím, aby o mně rozho-
dovala zcela nekontrolovatelná skupina lidí. Praxe již prokázala, 
že soudní moc nedisponuje samočisticími mechanismy, a pokud 
by nebyla žádná možnost, aby zvenčí kdokoli (ministr, prezident) 
do procesu jakkoli zasáhl, obrátil by se případný „hříšník“ zpět 
ke svým kolegům a ti by o něm bez možnosti objektivní korekce 
z nezávislé strany rozhodli. 

Jako právník si přitom neumím představit křiklavější model 
konfliktu zájmů. Uvedený pokus o nerozumnou, protože absolut-
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ní samosprávnost justice, by měla daná skupina lidí zájem usku-
tečnit navíc za státem udělenou definitivu, tedy za peníze daňo-
vých poplatníků, a zcela bez jakéhokoliv rizika odpovědnosti za 
vlastní činy. Umožnění takového stavu by vedlo k neregulovatel-
nému zapouzdření moci soudní do rukou omezené skupiny lidí, 
která by odmítala podléhat jakékoliv kontrole či odůvodněné 
selekci.

Neomezená autonomie

Již od roku 1993 je možné sledovat snahy justice o stále silněj-
ší samostatnost a nedotknutelnost při současném zachování nad-
standardního zabezpečení. Soudci si u nás již vydobyli po všech 
stránkách výsadní postavení. Podobnou exkluzivitu stát neposky-
tuje žádné další skupině. Přitom přirozenou autoritu ve společ-
nosti si soudní moc svou činností rozhodně nevybudovala a veřej-
ností je oprávněně kritizována. 

K tomu přispívá i to, že soudci jsou za škody způsobené svou 
činností neodpovědní, a množí se případy, kdy stát je na základě 
rozhodnutí mezinárodního soudu pro lidská práva povinen hra-
dit vysoké finanční částky, především za neodůvodněné průtahy 
v řízení. Snaha o absolutní soudcovskou autonomii je proto o to 
horší, že vedle ještě celkem pochopitelné, byť nepřípustné snahy 
rozhodovat sami o sobě, se objevují pokusy části soudních kruhů 
mocensky metastázovat do všech možných rozhodovacích oblas-
tí (rušením zákonů, rozhodování o jmenování a odvolání státních 
funkcionářů, rozhodování o platech atd.). 

Vývoj v osamostatňování soudní moci dokládá i ta skuteč-
nost, že když v březnu 1999 bývalý ministr spravedlnosti podle 
obdobného ustanovení tehdy platného zákona odvolal pět před-
sedů krajských soudů, aniž by tento krok jakkoliv odůvodňoval, 
nevznesl nikdo žádné výhrady a na místo odvolaných předsedů 
byli ministrem jmenováni noví. Z dnešního pohledu bylo jejich 
odvolání protiústavní. Přesto nastaly, bez odporu ze strany dotče-
ných předsedů, představitelů justice i médií, všechny jeho dů-
sledky.

Naproti tomu v případě JUDr. Brožové prezident republiky 
svým rozhodnutím o jejím odvolání z funkce předsedkyně Nejvyš-
šího soudu pouze vyhověl ministru spravedlnosti a aplikoval při 
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tom platnou právní úpravu. Jeho rozhodnutí nemohlo být svévol-
né, protože bylo přezkoumáno v rámci Ústavou předepsané kon-
trasignace předsedou vlády. Přesto nebylo respektováno nejvyšší 
představitelkou justice, které se osobně týkalo.

Tady započal sled absurdních událostí v podobě dvou nále-
zů Ústavního soudu. První z nich zrušil pro neústavnost § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích, který umožňoval odvolání 
soudních funkcionářů. Ponechal však v platnosti navazující odsta-
vec, který stanoví, že funkce odvolaného funkcionáře zaniká, 
doručením odvolání, nebyl-li stanoven pozdější den. Další nález 
zrušil rozhodnutí prezidenta republiky o odvolání JUDr. Brožové 
z čela Nejvyššího soudu, protože bylo učiněno podle protiústav-
ního (nyní zrušeného) ustanovení. 

Zrušení § 106 by bylo akceptovatelné, pokud by byly zrušeny 
oba odstavce, které spolu souvisejí. Platnost této derogace však 
měla nastat až vyhlášením nálezu ve Sbírce zákonů a nikoli retro-
aktivně, jak se stalo v tomto případě, když Ústavní soud rozhodl 
o zrušení rozhodnutí prezidenta republiky, které učinil na zákla-
dě ustanovení zrušeného až za osm měsíců po rozhodnutí. 

Absurdní situace

Vzhledem k absurdnímu rozhodnutí Ústavního soudu vznikla 
absurdní situace v postavení JUDr. Brožové. Tím, že JUDr. Brožo-
vá převzala rozhodnutí o odvolání, zanikla jí funkce předsedkyně 
Nejvyššího soudu automaticky přímo ze zákona, aniž by byl ten-
to zánik jakýmkoli způsobem podmíněn. Zákon neobsahuje žád-
nou možnost následné změny nebo zrušení rozhodnutí o odvolá-
ní, ani jeho oddálení. Při interpretaci právních předpisů je třeba 
vycházet z toho, co je v nich výslovně uvedeno, nikoli z toho, co 
v zákoně není, ale možná být mohlo. V opačném případě by totiž 
autentické znění právního předpisu nebylo možné považovat za 
obecně závazné, neboť jeho účinky by byly závislé na tom, jaký 
obsah jim přizná ten, kdo předpis aplikuje, což je vyloučeno. 

Je tedy zřejmé, že funkce předsedkyně Nejvyššího soudu 
JUDr. Brožové zanikla ze zákona dnem 2. února letošního roku 
a nemůže být obnovena jiným způsobem, než umožňuje zákonná 
úprava. Vznik funkce předsedy Nejvyššího soudu je stanoven pří-
mo Ústavou, která tento vznik spojuje se jmenováním preziden-
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tem republiky. Oživení funkce rozhodnutím byť Ústavního soudu 
ze zákona přípustné a tedy ani možné není. Tím je vyloučen jiný 
způsob ustanovení do funkce a k obnovení funkce předsedkyně 
Nejvyššího soudu by mohlo dojít pouze novým jmenováním po-
dle Ústavy. 

Protože k takovému jmenování ze strany prezidenta republiky, 
jako v souladu s Ústavou jediného k takovému kroku oprávněné-
ho, prozatím nedošlo, dalo by se usuzovat, že je – i přes rozhodnu-
tí Ústavního soudu – tato funkce dnes neobsazená. JUDr. Brožo-
vá je sice nezpochybnitelně nadále soudkyní Nejvyššího soudu, 
nikoliv však již jeho předsedkyní. Je tedy namístě zvažovat, kdo 
by mohl do budoucna tuto vrcholnou soudcovskou funkci zastá-
vat tak, aby došlo k obsazení od února tohoto roku prázdné židle 
předsedy Nejvyššího soudu.

Odvolané paní JUDr. Brožové byla vytýkána malá snaha o sjed-
nocování soudních rozhodnutí. Zde se, stejně jako při rozhodnu-
tí Ústavního soudu, projevovala evidentní inspirace anglosaským 
soudním systémem, ve kterém zjednodušeně řečeno soudci sku-
tečně tvoří právo a svými rozhodnutími vymezují hranice cho-
vání. Není však možné zapomenout na skutečnost, že náš práv-
ní řád, stejně jako celá naše historická tradice, jsou založeny na 
jiném modelu. Na modelu, ve kterém nejsou prioritní rozhodnutí 
soudců a porot, nýbrž ustanovení Ústavy a z ní odvozených práv-
ních předpisů, v jejichž mezích se státní moc a tedy i soudci pohy-
bují. Kreativita soudců nad tento zákonný rámec je Ústavou jasně 
vyloučena.

Rezignace na současnou „bitvu“ proti snaze o nekontrolovatel-
nou soudcovskou autonomii by mohla nevratně vychýlit rovnová-
hu dělby moci ve prospěch soudní nomenklatury. České repub-
lika by tak konečně dosáhla jednoho primátu, neboť by vytvořila 
nový druh státu a sice takzvaný „soudní stát“. Nelze očekávat, že 
pokud je někomu svěřena absolutní moc, že existuje reálná šan-
ce obrany proti němu samému a daná situace představuje jasnou 
diktaturu, resp. absolutismus se vším všudy.
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Bylo by opakováním mnohokrát řečeného, proč je nedáv-
né rozhodnutí Ústavního soudu v záležitosti zákona o soudech 
a soudcích a odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové 
z materiálního pohledu pochybné. Lze pouze zopakovat, že v žád-
ném případě nešlo o nezávislost soudců či o zasahování do jejich 
nezávislosti. Šlo pouze o výkon administrativní funkce, o to, kdo 
bude řídit práci Nejvyššího soudu po organizační stránce.

Je nepřijatelné, aby za výkon této funkce, jež je svojí povahou 
obdobná manažerským a jiným vedoucím funkcím, neexistovala 
prostá odpovědnost vůči nadřízenému za odpovídající výsledky. 
Soudci a soudy jsou odpovědni za nezávislé rozhodování, ale vlá-
da je odpovědná za řádné fungování justice po organizační strán-
ce. I v západní Evropě je jediným široce přijímaným postulátem 
nezávislost justiční funkce soudů, způsob administrativního říze-
ní soudů se v jednotlivých státech významně liší a je věcí zákono-
dárce, nikoliv Ústavního soudu, jak je vyřeší.

Rád bych se však pozastavil i nad procesní stránkou celé věci, 
která je přinejmenším stejně pochybná jako odůvodnění věcné. 
Není obvyklé, aby Ústavní soud zrušil exekutivní rozhodnutí moci 
výkonné, v daném případě prezidenta republiky. Při posuzování 
přípustnosti ústavních stížností je totiž nezbytné důsledně rozli-
šovat mezi akty, jimiž je zasahováno do ústavou zaručených sub-
jektivních práv a povinností konkrétních osob, a mezi akty, které 
jsou výrazem výkonu exekutivní moci.

Dle ustálené judikatury Ústavního soudu je přípustná ústavní 
stížnost jenom proti těm prvním, tedy proti aktům zasahujícím do 
ústavou zaručených subjektivních práv a povinností konkrétních 
osob, a to pouze tehdy, pokud stěžovatel předtím vyčerpá všech-
ny ostatní právní prostředky. Jak však zcela správně napsal ústavní 

Ústavní soud překročil pravomoci

Karel Muzikář

advokát
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soudce Vladimír Kůrka ve svém odlišném stanovisku k usnesení 
soudu, Iva Brožová naprosto jistě nemá žádné ústavně zaručené 
právo zůstat ve své funkci předsedkyně Nejvyššího soudu do kon-
ce života. To ostatně nepopírá ani většina Ústavního soudu, když 
namísto toho odůvodňuje své rozhodnutí porušením principů 
dělby moci ve státě.

Porušení principů dělby moci ve státě však, i kdyby k němu 
došlo, není subjektivním právem Ivy Brožové a Iva Brožová není 
oprávněna se tohoto práva před Ústavním soudem domáhat. 
Navíc – i kdyby se jednalo o její subjektivní právo – neměla by být 
její ústavní stížnost projednána dříve, než stejnou otázku předtím 
posoudily obecné soudy ve správním soudnictví, což se evident-
ně nestalo.

Na tomto postupu je znepokojující, že Ústavní soud si svým 
aktivistickým, nestandardním postupem vlastně přisuzuje záko-
nodárnou roli. Neméně znepokojující je i to, že v zájmu údajné 
potřeby posílit nezávislost moci soudní Ústavní soud hrubým 
způsobem zasáhl do ústavně vymezeného rozsahu moci exekutiv-
ní. Pokud se totiž Ústavní soud neřídí ustáleným konceptem kon-
krétní kontroly ústavnosti, tedy principem, že jsou přezkoumá-
vána pouze rozhodnutí o subjektivních právech a povinnostech 
konkrétních osob, a pokud připouští ústavní stížnosti ve věcech, 
jež se těchto osob po právní stránce netýkají, je otázkou, kde má 
tento nový přístup Ústavního soud meze.

Příště by totiž mohlo dojít k tomu, že se někdo bude formou 
ústavní stížnosti domáhat například toho, aby ho prezident jme-
noval do funkce předsedy vlády nebo ministra nebo naopak, aby 
bylo rozhodnutí prezidenta o jeho odvolání z funkce předsedy 
vlády či ministra zrušeno.

Lidové noviny, 20. září 2006
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I.

Reakce předsedkyně Nejvyššího soudu na rozhodnutí prezi-
denta republiky z 30. 1. 2006, kterým byla odvolána z této své 
funkce, vyvolala v odborných kruzích určité překvapení. Nikdo 
z nejvyšších státních funkcionářů do té doby totiž takovým způ-
sobem nezpochybnil v případě, který se ho týká, legitimitu jme-
novacího a odvolávacího práva hlavy státu, jako reprezentanta 
suverenity státní moci. Zvlášť neobvyklý byl názor publikovaný 
ve sdělovacích prostředcích, označující odvolání z funkce za 
porušení podstatných náležitostí demokratického státu. Překva-
pivé bylo i odložení vykonatelnosti již vykonaného rozhodnutí 
hlavy státu. 

Celá záležitost tak otevřela řadu teoretických otázek, které se 
do té doby neřešily. Na některé problémy upozornil V. Mikule ve 
stati: „Soudní ochrana proti rozhodnutí, jímž byl předseda soudu 
odvolán z funkce – nová otázka.“1 Interpretace některých teore-
tických stanovisek autorů první republiky ze strany autora není 
však zcela přesná. Hlubší analýza vývoje názorů na akty preziden-
ta republiky respektive na postavení hlavy státu obecně přesahu-
je možnost této stati. Proto se pokusím upozornit alespoň na ně-
které aktuální otázky.

1) Právní zpravodaj, březen 2006. Zatímco uvedené názory doc. V. Mikule jsou 
založeny především na některých tradičních teoretických stanoviscích odpo-
vídajících ústavním poměrům první republiky, formulace prof. Jiřího Přibáně 
k danému tématu obsažené v Lidových novinách z 28. 2. 2006 v komentáři 
„Jak chránit nezávislost“ o tom, že premiér společně s prezidentem republiky 
odvolali předsedkyni Nejvyššího soudu bez toho, že by jí vůbec sdělili důvo-
dy tohoto rozhodnutí a tak dlouhodobě špatnou situaci na Nejvyšším soudu 
„vyřešili ve stylu ruských gubernátorů“, trpí takovou povrchností z hlediska 
právní argumentace a znalostí ústavních souvislostí i skutkovými nepřesnost-
mi, že jej lze hodnotit jen z pohledu žurnalistické dovednosti.

Jmenovací a odvolací pravomoci  
prezidenta republiky

Václav Pavlíček

vedoucí katedry ústavního práva právnické fakulty UK 



72

Právo jmenovat a odvolávat vrcholné funkcionáře státu patří 
k tradičním právům hlavy státu ve světě. Právo jmenovat ze soud-
ců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu prezidentem 
republiky je založeno na článku 62 písm. f) Ústavy České repub-
liky (dále jen „Ústava“). Právo je odvolat vyplývá z § 106 odst. 1 
zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění a je ústavně založeno na čl. 
63 odst. 2 Ústavy.

Ústava stanoví, že prezidentu republiky přísluší vykonávat 
i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, 
stanoví-li tak zákon. Citovaný zákon tak naplňuje obsah toho-
to ústavního zmocnění. Podobně postupuje i zákon č. 150/2002 
Sb., když v § 13 stanoví, že předsedu a místopředsedu Nejvyššího 
správního soudu jmenuje a odvolává z řad soudců tohoto soudu 
prezident republiky.

Neobvyklé není, že jiný předpis stanoví způsob a podmínky 
jmenování a jiný předpis způsob a podmínky odvolávání ústav-
ních činitelů. Postupovalo se tak již v minulosti a není tomu 
jinak ani v současné době (bankovní rada, NKÚ). Proč se tak 
stalo v daném případě se lze jen dohadovat, ale pro právo prezi-
denta republiky odvolat tam uvedené funkcionáře to není pod-
statné. Členové odborné komise pro zpracování návrhu Ústavy, 
prof. JUDr. D. Hendrych a JUDr. C. Svoboda, například uváděli, 
že z práva jmenovat tyto funkcionáře vyplývá i právo je kdykoliv 
odvolat.2

Takové tvrzení nebylo tehdy opřeno o žádný právní předpis, 
ale odpovídalo právní teorii první republiky.3 Za obecný princip 
to považovalo i francouzské pojetí pravomocí prezidenta repub-
liky založené na ústavní úpravě z 25. února 1875, podle které 
prezident republiky obsazoval všechny civilní a vojenské úřady 
a v rámci jeho jmenovací kompetence bylo i oprávnění propouš-
tět a penzionovat uvedené činitele.4 Adler tento názor apliko-
val na jmenování a odvolávání vedoucích státních funkcionářů, 
u nichž prezidentovo právo vyplývalo z ústavních, ale také ze 

2) D. Hendrych, C. Svoboda a kol.: Ústava ČR, Komentář: Praha, C. H. Beck 1997, 
s. 97, 98.

3) Viz k tomu např. F. Adler: Prezident republiky. Slovník veřejného práva česko-
slovenského, s. 551.

4) Viz k tomu J. Krejčí: Problém právního postavení hlavy státu v demokracii: 
Praha, Moderní stát 1935, s. 9.
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zvláštních zákonů – např. u předsedy a dvou členů Ústavního sou-
du, u předsedy a přísedících státního soudu, guvernéra národní 
banky, guvernéra Podkarpatské Rusi atd. Právo odvolat vedoucí 
státní funkcionáře bylo považováno za součást jmenovacího prá-
va a odpovídalo principu legitimity dosazování do funkcí a pro-
pouštění z nich. Spory tehdy vyvolávala právní povaha práva 
odvolat úředníky státu včetně soudců stanovených mezi činiteli 
druhově uvedenými od VI. hodnostní třídy v Ústavní listině ČR 
v § 68 odst. 1 č. 8, kteří byli jmenováni definitivně. V právní teo-
rii panovaly rozpory, zda takové akty prezidenta republiky jsou 
přezkoumatelné soudem (viz např. úvahy J. Krejčího v Laštovkově 
poctě).5 Za absurdní takové přezkoumávání rozhodnutí preziden-
ta republiky označoval s ohledem na nezbytnost jejich kontrasig-
nace E. Sobota.6

V současné době je princip, že z práva jmenovat vyplývá i prá-
vo odvolat, převzat do první části věty obsažené v § 106 odst. 1 
zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění, ale je doplněn o omezují-
cí podmínky, za nichž může k odvolání dojít. Existuje-li úprava 
v zákoně, znění zákona má přednost před případnou interpretač-
ní metodou dovozovanou z názorů ústavních autorit první repub-
liky. Tato formulace se vztahuje na všechny předsedy obecných 
soudů a další tam uvedené funkcionáře, tedy i na předsedu Nej-
vyššího soudu. Zákon v §§ 102–105 totiž uvádí, kdo které funkcio-
náře do funkce jmenuje včetně případu, kdy prezident republiky 
jmenuje předsedu Nejvyššího soudu.

Formulace omezujících podmínek pro odvolání zdůrazňují, že 
důvodem je porušování povinností těchto funkcionářů při výko-
nu státní správy soudů, tedy jde o činnost v oblasti moci výkon-
né, kterou vykonávají předsedové soudů. Pro výkonnou moc pla-
tí, že její uskutečňovatelé musí nést odpovědnost za svou činnost 
a být odvolatelní, že jde o funkce jen na čas, nikoliv o ustanovení 
natrvalo. Právě takové principy patří k podstatným náležitostem 
demokratického právního státu.

V Ústavě jsou pravomoci prezidenta republiky nepochybně sil-
nější, než byly v Ústavní listině. Zdůrazněno je především posta-

5) J. Krejčí: Podléhají právní akty prezidenta republiky kontrole nejvyššího správ-
ního soudu? Bratislava 1936.

6) E. Sobota a kol.: Československý president republiky: Praha, Orbis 1934.
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vení prezidenta republiky jako hlavy státu, nikoliv jen jako pouhé 
součásti moci výkonné. Ústava rovněž nepřevzala princip vyjádře-
ný v § 64 odst. 1 č. 8 Ústavní listiny, v nichž byli uvedeni úřední-
ci státu jmenovaní prezidentem definitivně, bez ohledu na to, do 
jaké oblasti moci náleží – soudci, vysokoškolští profesoři, důstoj-
níci, úředníci státní správy atd. Definitivní jejich jmenování bylo 
tehdy důvodem, že chyběla ustanovení o jejich odvolávání, neboť 
tím se zabývala tzv. služební pragmatika. Takové ustanovení pře-
bíralo úpravu z doby monarchie. Jmenování nejvyšších státních 
funkcionářů prezidentem republiky bylo uvedeno tehdy zejména 
ve zvláštních zákonech a o možnosti jejich odvolávání, se tehdy 
nepochybovalo. Ústava naproti tomu některé nejvyšší státní funk-
cionáře uvádí přímo v čl. 62 na téže úrovni jako členy vlády.

Silnější postavení prezidenta republiky v porovnání s ústavní 
listinou z roku 1920 spočívá i v tom, že akty uvedené v čl. 62 Ústa-
vy nepotřebuje prezident republiky kontrasignovat předsedou 
nebo členem vlády. Je tedy v těchto oblastech oddělen od vlády 
jako vrcholného orgánu výkonné moci. V některých případech je 
jeho rozhodnutí podmíněno součinností jiného ústavního orgá-
nu (návrh předsedy vlády na jmenování nebo odvolání člena vlá-
dy, souhlas Senátu k jmenování soudce Ústavního soudu atd.). 
Ve všech těchto případech svých rozhodnutí je však prezident 
republiky neodpovědný ze své funkce ve smyslu čl. 54 odst. 3 
Ústavy. 

Prezident republiky je v ČR neodpovědný politicky i právně 
s výjimkou odpovědnosti podle čl. 65 odst. 2 Ústavy. Za všech-
na rozhodnutí prezidenta republiky učiněná podle čl. 63 Ústavy 
odpovídá vláda, tedy i za rozhodnutí o odvolání předsedy Nejvyš-
šího soudu. Všechna taková rozhodnutí jsou rozhodnutím prezi-
denta republiky jako hlavy státu. Vyžadují součinnosti prezidenta 
republiky a předsedy vlády. Prezident republiky však nemá povin-
nost k odvolání přistoupit, i když mu to předseda vlády nebo re-
zortní ministr navrhne.

Právo prezidenta republiky jmenovat a odvolávat nejvyšší státní 
funkcionáře na základě ústavy a zákonů v současné době nevyplý-
vá z jeho postavení jako součásti moci výkonné, ale z jeho funkce 
hlavy státu (čl. 51 odst. 4 Ústavy). I jiná ustanovení Ústavy tomu 
nasvědčují (např. nastane-li stav uvedený v čl. 66 Ústavy, nestávají 
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se předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu orgány 
moci výkonné, ani nepřebírají funkci moci výkonné, ale vykoná-
vají některé funkce příslušející hlavě státu).

Z tohoto postavení hlavy státu prezident republiky legitimně 
zasahuje do všech oblastí státní moci i do mezinárodních vzta-
hů, a to v limitech a způsoby uvedenými v Ústavě. Do zákonodár-
né moci např. zasahuje svým vetem proti zákonům (čl. 50 a čl. 
62 Ústavy). Do soudní moci zasahuje rovněž tradičně také svým 
právem milosti a amnestie. Toto právo prezidenta republiky bylo 
ostatně v Ústavní listině 1920 uvedeno jako součást soudní moci 
(§ 103 ústavní listiny). Takové zásahy prezidenta do oblasti jiných 
mocí než moci výkonné jsou v ústavách obvyklé a legitimní.

V některých státech (Itálie, Francie atd.) stojí prezident repub-
liky i v čele Nejvyšší soudcovské rady, aniž by to narušovalo 
demokratické principy státu nebo dělbu moci. I Ústavní soud ČR 
postavení prezidenta republiky také neomezuje jen na součást 
výkonné moci. Vyjádřil to v odůvodnění některých svých rozhod-
nutí, a to také v polemice s názory poukazující na neodpovědnost 
prezidenta republiky, které snižují legitimitu demokratičnosti 
takového rozhodování. Ústavní soud naproti tomu zdůraznil nezá-
vislost prezidenta republiky. O takovou koncepci se například 
opírá v obou nálezech ohledně České národní banky. V nálezu č. 
285/2001 Sb. Tuto funkci dokonce výslovně označuje za nadstra-
nického prezidenta a záruku nezávislosti ČNB. Ústavní soud rov-
něž ve svém nálezu č. 7/2002 Sb. v řízení zahájeném na návrh 
prezidenta republiky nespatřoval zásahy výkonné moci do soudní 
moci v pravomocech prezidenta republiky, ale ministerstva spra-
vedlnosti.

Prezident republiky jako hlava státu není tedy ani od moci 
zákonodárné a od moci soudní oddělen, ale podle Ústavy má plnit 
integrující roli vůči všem složkám moci. Lze připomenout, že 
některé ústavy parlamentních republik i parlamentních monar-
chií tuto integrující roli výslovně uvádějí (Itálie, Španělsko, Portu-
galsko), jiné ji mlčky předpokládají, neboť jeho funkce integrační 
je pro parlamentní formu vlády příznačná. Jmenovací (a odvo-
lávací) akty hlavy státu (ale např. i akty milosti a amnestie nebo 
udělování státních vyznamenání) nejsou tedy akty moci výkonné 
a nejsou správním aktem, ale zvláštním ústavním aktem. Jmeno-
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vání a odvolávání členů vlády se rovněž nikdy neřídilo správními 
předpisy (správním řádem apod.), ale jen Ústavou a není důvodu, 
aby jmenování jiných vrcholných státních funkcionářů, uskuteč-
ňovaných na základě Ústavy, podléhalo odlišnému režimu než 
jmenování a odvolávání členů vlády. Forma listin obsahujících 
jmenování a odvolávání těchto nejvyšších státních funkcionářů je 
po mnoho let obvyklá a nevyvolávala jakékoliv pochybnosti. 

I v současné době považují někteří teoretici správního prá-
va jmenovací (a odvolávací) akty za zvláštní případ služebních 
aktů, jejichž forma a podmínky nejsou zpravidla předepsány.7 
Odvolávací akt považují za druh jmenovacího aktu. V tomto smě-
ru se jmenovací (a odvolávací) akty prezidenta republiky těmto 
druhům služebních aktů podobají. Odlišnosti vyplývají ze zvlášt-
ního postavení hlavy státu, která je nejvyšším funkcionářem stá-
tu a ústavními předpisy je z vůle zdroje suverenity státu nadána 
k tomu, aby svými individuálními akty zasahovala do všech oblastí 
státní moci. Je proto představitelem této suverenity moci navenek 
i uvnitř státu a její akty jsou projevem této nejvyšší, tedy suverén-
ní moci založené na demokratickém mandátu vyjádřeném v Ústa-
vě. Není však zpravidla nikomu z těch, které jmenuje (a odvolává) 
služebně nadřízena.

Odvolávání předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu prezi-
dentem republiky při kontrasignaci předsedou vlády, tedy za sou-
hlasu obou ústavních činitelů, nemůže ohrozit nezávislost soud-
ní moci, jestliže takovou nezávislost neohrožuje ani jmenování 
do této funkce prezidentem republiky. Odpovědnost vlády jako 
vrcholného orgánu výkonné moci (čl. 67 odst. 1 Ústavy) za odvo-
lání předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu a kontrasignace 
předsedou vlády je legitimována rovněž tím, že jde o odpověd-
nost za oblast státní správy soudů, za níž vláda podle Ústavy plně 
odpovídá jako vrcholný orgán výkonné moci, a to vnitropoliticky 
i mezinárodně. Například při průtazích v řízení před soudy a při 
jiných závadách v organizaci soudnictví, pro které je stát posti-
hován finančně, musí vláda zabezpečit nápravu a zajistit hrazení 
případných přisouzených nároků úspěšné procesní strany. Tako-
vé náhrady nejdou na úkor soudců ani z rozpočtu soudnictví, kte-
ré podle závěru nadnárodního soudu závady způsobilo. Výkonná 

7) V. Sládeček: Obecné správní právo: Praha, ASPI 2004, s. 111.
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moc reprezentovaná vládou a resortním ministrem musí zabezpe-
čit, aby vytýkané nedostatky byly odstraněny.

Česká republika není státem založeným na principech korpora-
tivismu, ale je parlamentní republikou, kde odpovědnost a odvola-
telnost vedoucích státních funkcionářů je založena na principech 
demokracie vyjádřených vztahem různých orgánů státní moci. 
Hlava státu je proto nepochybně státním orgánem v parlamentní 
republice, který legitimně jmenuje a odvolává z funkce nejvyšší 
státní funkcionáře. Sama je volena na dobu určitou Parlamentem, 
který ji uděluje legitimitu k vykonávání nejvyšší funkce ve státě 
a ona sama svým jmenovacím aktem propůjčuje legitimitu těm, 
které jmenuje případně odvolává. Není-li funkční období stano-
veno, může být takový funkcionář odvolán kdykoli. Demokratic-
kému uspořádání je vlastní dočasnost vykonávání funkce a odpo-
vědnost za vykonávanou funkci.

II

Rozhodnutí prezidenta republiky o odvolání předsedy Nejvyššího 
soudu podle § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění, 
je ústavním aktem. Musí splňovat podmínku uvedenou v čl. 63 
odst. 3 Ústavy, tedy ke své platnosti musí být opatřeno spolupod-
pisem předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Musí být 
tedy vypracováno písemně. Ústava žádné další podmínky k plat-
nosti takového rozhodnutí nestanoví. Rozhodnutí prezidenta 
republiky nabývá platnosti tehdy, když je tímto spolupodpisem 
opatřeno a funkce zaniká dnem, kdy bylo soudci doručeno roz-
hodnutí o jeho odvolání, nebyl-li v rozhodnutí uveden den poz-
dější (§ 106 odst. 2 citovaného zákona). Prezident republiky, jako 
nejvyšší funkcionář státu, by ve svém rozhodnutí měl uvést, zda 
se postupuje podle podmínek obsažených v § 106 odst. 1, konec 
první věty. Formu listiny obsahující rozhodnutí prezidenta repub-
liky určuje prezident a vyplývá z ústavních zvyklostí vztahujících 
se také k určitostí tohoto aktu.

Postavení prezidenta republiky jako hlavy státu i se zřetelem 
na jím vydávané akty může být upraveno jen v limitech uvede-
ných v Ústavě a v dalších ústavních zákonech. Rozhodnutí prezi-
denta republiky je změnitelné pouze v případech, kdy to ústav-
ní předpis výslovně stanoví. Jen ústavním předpisem lze prezi-
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denta republiky omezit. Veto prezidenta republiky vůči zákonu 
může tak být překonáno za podmínek uvedených v čl. 50 Ústavy. 
Rozhodnutí prezidenta republiky o odvolání ústavních činitelů 
podléhá posouzení Ústavního soudu v případech v Ústavě uve-
dených. Takovým případem by podle čl. 87 odst. 1 písm. k) bylo, 
pokud by k jeho rozhodnutí chyběla potřebná kontrasignace. 

Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný 
(čl. 54 odst. 3) a je hlavou státu, proto mu nemohou být zákonem 
či jiným předpisem nižší právní síly než ústavní zákon ukládány 
žádné povinnosti. Prezidentu mohou být poskytnuty pouze dal-
ší pravomoci podle čl. 63 odst. 2 Ústavy, které nejsou v Ústavě 
uvedeny, stanoví-li tak zákon. Jmenovací a odvolávací akty hlavy 
státu nemohou být přezkoumatelné obecnými soudy, neboť by 
se to příčilo jeho postavení hlavy státu a materiálně by to vyvo-
lávalo právní chaos místo právní jistoty v ústavních vztazích. Ne-
lze si představit, že odvolání člena vlády, pokud by byly splněny 
podmínky stanovené v Ústavě (návrh předsedy vlády), by pře-
zkoumával obecný soud. Podobně by bylo absurdní podrobovat 
soudnímu přezkumu rozhodnutí prezidenta o prozatímním vyko-
návání funkce vlády podle čl. 62 písm. d), odvolávání vedoucích 
zastupitelských misí dle čl. 63 odst.1 písm. e) atd. Takový postup 
by neměl obdobu ve světě, roli hlavy státu by eliminoval a stát by 
se i v mezinárodních vztazích diskreditoval.

Podobně to platí ohledně dalších ústavních činitelů v Ústavě 
jmenovaných i při součinnosti jiných orgánů. Kompetence pře-
zkoumávat některé akty prezidenta republiky v případech uve-
dených v Ústavě (kompetenční spory) má nepochybně Ústavní 
soud. Stranami kompetenčního sporu o jmenovacím (nebo odvo-
lávacím) aktu mohou být jen ti ústavní činitelé, kteří se na vydá-
vání rozhodnutí podílejí – tedy prezident republiky a předseda 
vlády, jedná-li se o akty kontrasignované, respektive ti, o nichž to 
zákon o Ústavním soudu stanoví.

Setrvat ve vrcholné státní (správní) funkci není občanským 
ani lidským právem, ale může být záležitostí vyvozování odpo-
vědnosti z výkonu funkce, nebo posuzování odborné způsobi-
losti či jiné kvalifikace, hodnocené podle volné úvahy toho, kdo 
má k odvolání kompetenci (v daném případě založené Ústavou 
a provedené zákonem). Odvolaný funkcionář při svém nesouhla-
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su s odvoláním tedy neuplatňuje své lidské nebo občanské právo, 
jak bylo v reakci na odvolací akt uváděno, neboť není jistě právem 
zůstat předsedou Nejvyššího soudu, ministrem atd. Orgán státní 
moci při své snaze udržet si funkci, může uplatňovat tuto moc 
jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 
odst. 3 Ústavy). Není-li pro takový postup státního funkcionáře 
opora v zákoně či v Ústavě, jde o kroky protiústavní. S ohledem 
na to, že principy odvolatelnosti a odpovědnosti jsou podstatný-
mi náležitostmi právního státu, příčí se takové pokusy základům 
ústavního zřízení, které je založeno na principu vlády na čas.

Odpovědnost prezidenta republiky za postup, který by se pří-
čil ustanovením Ústavy a naplňoval by skutkovou podstatu vele-
zrady, např. akty proti demokratickému řádu republiky, jež by se 
projevil při uplatňování jeho jmenovacích a odvolávacích pravo-
mocí, by naproti tomu souvisel s kontrolou ústavnosti postupu 
prezidenta republiky.

Přetištěno z: Pavlíček, V.:  
Několik předběžných poznámek ke jmenovacím a odvolacím 

pravomocem prezidenta republiky: Lege Artis – odborný časopis 
pro právníky 2006, č. 2, s. 42–45.
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Reálné nebezpečí tzv. soudcovského státu, přesněji stavu, kdy 
moc soudní nahrazuje moc zákonodárnou, je obecným problé-
mem moderní demokracie. Řízení státu se stává stále složitější 
a demokraticky sice zvolené, ale cíli politických stran determino-
vané zákonodárné sbory nejsou vždy schopny reagovat obecně 
akceptovaným způsobem, zejména za situace, kdy i ve společnos-
ti existují zásadně odlišné představy (v České republice v roce 
2006) o směru společenského směřování. 

Za této situace vzrůstá sice mylná, za to pevně sdílená před-
stava o autoritě nezávislých, např. soudních orgánů, schopných 
vyslovit, narozdíl od politiků, vždy ten jedině správný názor. 
V poslední době se k této problematice kriticky vyslovil v Právu 
Petr Uhl (cituji: Ústavní soud „vnucuje státu elitářské pojetí jus-
tice“) a soudce M. Čapek („Obejití vůle zákonodárce tím, že se 
k… cíli budu snažit dostat přes další soudní rozhodnutí, byť ÚS, 
není dobré…“). Odborník na ústavní právo J. Kuba v Britských 
listech se ptá: „…neextremizuje se tak nezávislé postavení soudní 
moci do podoby, která nese jisté prvky nebezpečí jakési „soudco-
kracie?“

Soudcokracie na vzestupu

Ztráta vlivu státu na výkon práva naprostým oddělením jus-
tice od státu pod záminkou její nezávislosti, doprovázené zře-
telnými výzvami k nahrazení platného práva soudcovským 
uvážením, jsou neblahými symptomy tohoto vývoje u nás. Samo-
zřejmě, že soudcovská nezávislost, pokud jde o vlastní rozhodo-
vání, je zásadní podmínkou právního státu, ale píše-li v polemi-
ce s P. Uhlem K. Havlíček (Soudcovský stát není na obzoru, Prá-
vo 24. 7.), „čím více bude společnost dbát na to, aby její soudci 

Soudcovský stát přede dveřmi

Stanislav Křeček

poslanec Parlamentu ČR
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byli nezávislí, tedy aby kromě nezávislého rozhodování odpo-
vídali také za organizaci podmínek, ve kterých rozhodují, tím 
větší nároky na výkon justice může klást“, je třeba se ptát: komu 
budou soudci „odpovídat“ a jak bude „společnost“ klást „nároky 
na výkon justice“, pokud orgány státu jsou ze své ústavní odpo-
vědnosti za její stav vyřazeny, když jsou pro Ústavním soudem 
zformulovanou nemožnost prezidenta a ministra spravedlnosti 
odvolávat jmenované funkcionáře soudů, vykonávající jedině 
a pouze státní správu soudů?

Právě nad nedávným nálezem Ústavního soudu týkajícího se 
práva prezidenta a funkcionářů státu odvolávat předsedy a místo-
předsedy soudů se prezident vyjádřil tak, že názor zde vyjádřený 
je symptomem problémů daleko hlubších. Jde totiž, podle prezi-
denta, již o přímo „posun od polistopadového vývoje“ u nás, a to 
zejména tím, že rozhodování Ústavního soudu ve svých důsled-
cích směřuje ke korporativnímu soudcovskému státu, tedy ke 
státu, kde funkce a moc demokratických institutů je potlačena ve 
prospěch moci jediné.

Výtka ohledně ohrožování (posunu od…) polistopadového 
vývoje (ať již je tím míněno cokoliv) směřovala až do nedávná 
zpravidla proti KSČM. Pokud však z ohrožování polistopadového 
vývoje obvinil nejvyšší ústavní činitel země Ústavní soud, velmi 
nedoporučuji bráti – jak se ve zprávách a komentářích většinou 
stalo – tato slova na lehkou váhu, považovat je za zdařilý bonmot 
nebo jen za další součást prezidentova sporu o odvolání předsed-
kyně Nejvyššího soudu. Věc je, podle mého názoru mnohem váž-
nější. 

Varování prezidenta je na místě

Prezident totiž má i nemá pravdu. Prezident nemá pravdu 
v tom, že by jen náš Ústavní soud ohrožoval jen náš „polistopa-
dový vývoj“. Ale spíše je pravdou – a zde jsou varování prezidenta 
podle mého soudu zcela na místě – a že judikatura našeho Ústav-
ního soudu je jen součástí a viditelným projevem stále sílící snahy 
o nahrazení třech pilířů demokracie – mocí soudní, zákonodárné 
a výkonné – mocí jedinou, a to právě jen onou mocí soudní. Při-
čemž dělba mocí má pro zachování demokratického uspořádání 
státu zásadní význam. Jak píše Václav Bělohradský: „dělba moci 
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staví proti naší moci moc jinou, která zkoumá naše cíle z jiné-
ho hlediska…“ Pokud tomu bude jinak, jak k tomu rozhodování 
našich soudů směřuje, o demokratickém státu bude obtížné, ne-li 
nemožné hovořit a v tomto smyslu je, alespoň podle mého názo-
ru, třeba rozumět varování a výrokům prezidenta.

Bylo by jistě možné poukázat na varovné hlasy řady předních 
sociologů upozorňujících na téměř nevyhnutelné přezkoumá-
vání jakéhokoliv rozhodnutí výkonné moci soudnímu přezku-
mu, jehož výsledky jsou stále méně předvídatelné, což vzbuzuje 
dojem, že stát a jeho orgány postrádají vliv a schopnost řídit stát. 
Stačí jen vzít v úvahu rozhodování soudů z poslední doby: soudy 
rozhodují o výsledcích výběrových řízení, které bezpochyby patří 
do pravomoci moci výkonné. Rozhodly ve věci přidělení licencí 
na digitální vysílání televize, což podle platného zákona patří do 
pravomoci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (soudce odů-
vodnil zrušující výrok tím, že rozhodnutí Rady je nesrozumitelné: 
nedivím se, neboť která právnická fakulta vychovává soudce rozu-
mějící digitálnímu vysílání?).

Poslední nález Ústavního soudu ohledně zrušení prezidentova 
rozhodnutí o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu je nejen 
chybný z hlediska pravomoci soudů, ale především signifikant-
ní. Činí nejen předsedkyni Nejvyššího soudu, ale i všechny ostat-
ní předsedy a místopředsedy soudů neodvolatelnými, což nemá 
obdoby v celém civilizovaném světě. Mnohem závažnější, ne-li 
pro právní stát téměř zničující, je odůvodnění o „neústavnosti“ 
prezidentova rozhodnutí, učiněného podle zákona, který sice byl 
Ústavním soudem shledán protiústavním, ale až mnohem pozdě-
ji, než k rozhodnutí prezidenta došlo. 

Nepřípustná retroaktivita

Ústavní soud považuje za možné rušit legální, dle platného prá-
va činěná rozhodnutí výkonné moci jen proto, že zákon, na zákla-
dě kterého byla rozhodnutí učiněna, shledal Ústavní soud později 
neústavními. Tím je ovšem zasazena téměř smrtelná rána jakému-
koliv legitimnímu a legálnímu rozhodování výkonné moci, neboť 
dle tohoto postupu může být kdykoliv a cokoliv prohlášeno za 
neústavní, i když bylo činěno zcela v souladu s právem platným 
v době, kdy je rozhodováno. To nemá v žádném právním státě 
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obdoby! Sama skutečnost, že proti těmto většinově přijatým nále-
zům zdrcujícím způsobem protestují významní soudci Ústavní-
ho soudu (Rychetský, Kůrka, Janů), zachovává malou, ale přece 
jenom naději… 

Stojí za povšimnutí, jakým způsobem ústavní soudkyně Las-
tovecká odůvodňovala tato rozhodnutí: několikrát opakovala, že 
předseda, resp. jakýkoliv funkcionář soudu může být odvolán „jen 
na základě kárné žaloby“. Zní to jako zjevný pokyn moci zákono-
dárné, jak má budoucí právní úprava tohoto problému vypadat, 
což je ovšem sice zcela v rozporu s kompetencí jakéhokoliv sou-
du včetně Ústavního, ale zcela v souladu se zjevnou snahou sou-
dů moc zákonodárnou nahradit. 

Je to ovšem spíše jasným dokladem o nepochopení celého pro-
blému: funkce předsedy soudu, jak bylo již několikrát, ale zjevně 
ne dost, zdůrazněno, nemá nic společného se soudcovskou nezá-
vislostí, kterou Ústavní soud chtěl hájit. A je proto zcela absurdní, 
aby dobrý, všechny své zákonné i etické povinnosti plnící soud-
ce, stál před kárným senátem jen proto, že jako předseda soudu 
nezvládl řízení jeho správy, nezajistil např. opravu soudní budovy, 
dostatek uklízeček, řádný rozvrh práce a desítky dalších správ-
ních a řídících funkcí, které předseda soudu dělat a rozhodovat 
musí. O takových manažerských pochybeních kárné senáty vůbec 
rozhodovat nemohou a soudci Ústavního soudu by to měli vědět.

Nejde o nezávislost

Některé komentáře k rozhodnutí Ústavního soudu ve věci 
„Brožová“ vyjádřily radost nad schopností soudů zachovat si svoji 
nezávislost. Ale o to zde vůbec nejde! Pravý opak je totiž zjevnou 
pravdou. O snaze evropských soudů obecně, a našeho Ústavního 
soudu zvláště, nahradit svými rozhodnutími moc zákonodárnou, 
svědčí např. odůvodnění nálezu Ústavního soudu ve věci I ÚS 
47/05 ze dne 13. 7. 2006, ve kterém soud konstatuje: „Vzhledem 
k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, která považu-
je za zákon v materiálním smyslu také judikaturu soudů, bylo na 
soudech, aby svou judikaturou mezeru v právním státu vyplnily, 
tj. aby vytvořili právo, které by bylo možné považovat za zákon 
v materiálním smyslu.“ 

Tedy nikoliv volené zákonodárné sbory, nikoliv zákonodárce 
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jako jeden z pilířů demokratického uspořádání státu, ale soudy 
mají nejen soudit podle zákonů, ale i zákony „v materiálním smys-
lu“ vytvářet. A právě z těchto důvodů jsou varování prezidenta 
zcela na místě a neměly by být přehlédnuta, neboť jde o skuteč-
nou hrozbu nejen polistopadovému vývoji, ale demokratickému 
vývoji státu obecně. Skutečnost, že se Ústavní soud odvolává na 
judikaturu evropských soudů, nečiní toto nebezpečí menší, spíše 
právě naopak.

A jak v této souvislosti nepřipomenout rozhodnutí Ústavního 
soudu ve věci nájemného, ve kterých je zřetelná jak snaha soudu 
o přebírání role zákonodárce („Ústavní soud dodává, že při rozho-
dování o výši nájemného bude obecný soud konstitutivním roz-
hodnutím (pro futuro) dotvářen objektivní právo“), tak o formu-
lování nevídané odpovědnost státu („v nálezu sp.zn. Pl. ÚS 20/05 
byla zdůrazněna odpovědnost státu za újmu vzniklou nepřijetím 
předvídané právní úpravy“)?

Ústavní soud má samozřejmě vždy pravdu („i když se mýlí“, jak 
dodává jeho předseda P.Rychetský) a jeho rozhodnutí musí být 
všemi respektována. To ovšem neznamená, že není třeba naléha-
vě upozornit na skutečnost, že náš Ústavní soud ve svém doslo-
va deregulačním šílenství zcela ignoruje skutečnost, že v práv-
ním státě musí být respektovány nejen nálezy Ústavního soudu, 
ale především platný zákon sám. Svými nálezy v této věci však 
Ústavní soud přímo vyzývá a dokonce zavazuje soudy, aby nere-
spektovaly platný zákon č. 107/2006 Sb. týkající se výše a dere-
gulace nájemného a požaduje, aby obecné soudy rozhodovaly 
o výši nájemného bez ohledu na ustanovení zákona, což je ovšem 
jen další krok k destrukci právního státu založeného na zásad-
ním oddělení – nikoliv nahrazením a vystřídáním – moci soudní 
a zákonodárné…

Jisté pochybnosti vyjadřuje i odborná akademická veřejnost. 
JUDr. M. Selucká z Masarykovy university v Brně v časopise Juri-
sprudence 4/2006 píše: „Názor, vyslovený již v nálezu Ústavního 
soudu č. 84/2003 Sb., a dále stvrzený a zdůrazněný v rámci toho-
to nálezu (Pl. ÚS 20/05), dává velký prostor soudní moci přímo 
„nalézat právo“ v soukromoprávních vztazích tam, kde zákonná 
úprava absentuje pro nečinnost zákonodárce. Tento názor může 
být chápán jako určitý posun v chápání moci soudní v kontinen-
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tálním právu“. Sotva však jako posun směrem k chápání obecné 
odpovědnosti demokratického státu za správu věcí veřejných 
a k vyváženému vztahu moci zákonodárné a soudní.
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Na pozadí povolební situace v našem státě Ústavní soud ČR 
rozhodoval o stížnosti JUDr. Ivy Brožové proti rozhodnutí prezi-
denta republiky, kterým byla odvolána z funkce předsedy Nejvyš-
šího soudu ČR. Není žádným přeháněním tvrdit, že spor odstarto-
val nejvýznamnější změnu v justici po listopadu 1989.

Fakta a události

Dne 30. ledna 2006 rozhodl prezident republiky, s kontrasigna-
cí předsedou vlády, o odvolání JUDr. Brožové z funkce při použití 
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soud-
cích, přísedících a státní správě soudu. Proti tomuto rozhodnutí 
podala JUDr. Brožová správní žalobu a z důvodu procesní opatr-
nosti i ústavní stížnost. Stížnost byla odůvodněna neústavností 
aplikovaného ustanovení § 106 odst. 1 citovaného zákona, spočí-
vající v odvolání předsedy soudu mocí výkonnou, v tomto přípa-
dě prezidentem republiky, přičemž jí v důsledku použití tohoto 
ustanovení mělo být odepřeno právo na soudní ochranu podle 
čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Senát Ústavního soudu neodmítl tuto ústavní stížnost při pře-
kročení zásady subsidarity a věc postoupil plénu Ústavního sou-
du. Plénum Ústavního soudu svým nálezem č. Pl.ÚS 18/06 ze 
dne 11.7.2006 rozhodlo tak, že ustanovení § 106 odst. 1 zákona 
č. 6/2002 Sb. se zrušuje ke dni vyhlášení ve sbírce zákonů. V odů-
vodnění Ústavní soud konstatoval, že jeho nález souvisí s princi-
pem dělby moci ve státě a principem nezávislosti soudní moci. 
V tomto směru cituje čl. 2 odst. 1 Ústavy, stejně jako čl. 81 a 82, 
a konstatuje, že reálná nezávislost soudů je specifickým a nepo-
stradatelným atributem soudní moci, kdy soudní moc vykonávají 
jménem republiky nezávislé soudy s tím, že soudci jsou nezávislí 

Justice na křižovatce

Karel Brückler

advokát 
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a nestranní. Z tohoto dovozuje, že základní funkce nejsou slučitel-
né se žádným způsobem infiltrace jiné státní moci.

Ústavní soud ve svém nálezu šel ještě dál. I přes konstatování, 
že v současných systémech evropských demokratických států 
neexistuje jediný model uspořádání správy soudů, při neexis-
tenci společných detailně propracovaných standardů organiza-
ce a správy soudnictví v komunitárním právu, při konstatování, 
že ve většině západoevropských zemí si výkonná moc ponecha-
la významné pravomoci včetně kontrolních mechanismů, dospěl 
k závěru, že v našem pojetí a úpravě organizace justice je součas-
ná právní úprava neústavní. 

Protiústavnost Ústavní soud spatřil v tom, že v ustanovení 
§ 106 odst. 1 citovaného zákona („Předseda a místopředseda sou-
du může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmeno-
val, jestliže…“) je aplikována zásada „kdo jmenuje, odvolává“, tedy 
zásada typická a jedinečná pro moc výkonnou, která se nesmí 
aplikovat na vztahy v rámci soudní správy. Toto odůvodnění pak 
nadále rozvedl i v tom směru, že je neoddělitelná funkce předse-
dy soudu s výkonem funkce soudce, a ani není možné konstato-
vat dvojakost právního postavení předsedy soudu jako úředníka 
státní správy na straně jedné a soudce na straně druhé. I v tomto 
směru Ústavní soud dovodil, že není možné akceptovat součas-
nou právní úpravu zakotvující odvolávání předsedů soudů, neboť 
tak dochází k zásahu do garancí institucionální a personální nezá-
vislosti soudnictví. 

Ne nezajímavá pasáž odůvodnění pak obsahuje i názor pléna 
Ústavního soudu k požadavku absolutního oddělení moci soud-
ní od ostatních mocí, požadavek na zřízení vlastního reprezen-
tativního orgánu soudní moci na odpovídající svým postavením 
úrovni Ministerstva spravedlnosti, neboť současný stav dostateč-
ně nevylučuje případné možnosti nepřímého ovlivňování soudní 
moci mocí výkonnou, např. prostřednictvím přidělování rozpoč-
tových prostředků a kontrolou jejich využívání.

Plénum Ústavního soudu rozhodovalo za účasti 14 ústavních 
soudců, kdy 3 soudci využili svého práva na vyjádření odlišného 
stanoviska. Po tomto rozhodnutí bylo zřejmé, jaké rozhodnutí je 
možné očekávat ve věci stěžovatelky JUDr. Ivy Brožové. 
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Při vlastním jednání dne 8.9.2006 u Ústavního soudu uvedl 
prezident republiky, že rozhodnutí Ústavního soudu považu-
je v této věci za zcela principiální výklad ústavních vztahů mezi 
mocí soudní a výkonnou, a při zrušení ustanovení § 106 odst. 1 
zákona č. 6/2002 Sb., přičemž u tohoto řízení nebyl účastníkem, 
je rychlé a zásadní řešení otázky výkonu státní správy soudů prio-
ritou pro zákonodárnou činnost.

Ve vlastním vyjádření uvedl, že zrušení ustanovení § 106 odst. 
1 zákona č. 6/2002 Sb. po vydání jeho rozhodnutí nemá vliv na 
platnost a účinnost, vlastní rozhodnutí neporušilo žádné lidské 
právo ani svobody zaručené ústavou, ústavním zákonem či mezi-
národní smlouvou, což netvrdí ani stěžovatelka, a rozhodnutím 
nebyl porušen žádný zákon. 

Ústavní soud v senátu napadené rozhodnutí prezidenta republi-
ky zrušil s odůvodněním neústavnosti použitého, tehdy platného 
ustanovení § 106 odst. 1 citovaného zákona, s odkazem na před-
chozí rozhodnutí Ústavního soudu č.Pl.ÚS 18/06 a č. Pl.ÚS 7/02, 
a to přesto, že prezident republiky svým rozhodnutím neporušil 
ani ústavní pořádek, ani zákon tím, že aplikoval § 106 citovaného 
zákona.

Nejvýznamnější změna v justici po roce 1989

Ústavní soud těmito rozhodnutími vytvořil v současné době 
absenci právní úpravy odvolání předsedy soudů, a vznesl požada-
vek na zákonodárce k vytvoření odpovídající právní úpravy.  
Ústavní soud při překročení zásady subsidarity provedl rozsáh-
lou právní úvahu de lege ferenda, a vymezil tak pro zákonodár-
ce rámec budoucí právní úpravy správy soudu, včetně procesu 
odvolávání předsedy soudu. 

Není v tuto chvíli již podstatné, zda zaujatý právní názor Ústav-
ního soudu je nebo není většinový u odborné veřejnosti (i když 
se osobně kloním spíše k minoritnímu právnímu názoru disentu-
jících ústavních soudců, především k názoru JUDr. Rychetského). 
Za podstatné v tuto chvíli považuji, jakým způsobem se zákono-
dárce vyrovná s nastalou situací, kdy je zcela zřejmý požadavek na 
urychlenou a zásadní změnu právní úpravy.

V tomto směru je dané stanovisko Ústavního soudu vyjádřené 
v jeho dvou rozhodnutí ve věcech sp.zn. Pl.ÚS 7/02 a Pl.ÚS 18/06. 
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Při neexistenci propracovaných standardů organizace a sprá-
vy soudnictví jsou dány určité vzory používané u západoevrop-
ských zemí (tzv. jižní model, kde soudní rada převzala od vlády 
určité pravomoci v oblasti jmenování soudců a funkcionářů, bez 
významnějších pravomocí v oblasti správy soudnictví, a tzv. sever-
ní model, ve kterém má soudní rada určité pravomoci v ekono-
mické a ve správní oblasti, v níž postrádá pravomoci personální) 
při respektování nezávislosti soudce při vlastním rozhodování.

Z požadavků Ústavního soudu lze však očekávat požadavek čás-
ti odborné veřejnosti na takovou právní úpravu, kdy při vzniku 
samosprávního orgánu bude tento orgán disponovat jak pravo-
mocemi v oblasti personální, při jmenování a odvolávání před-
sedů soudu, tak požadavek na pravomoci v oblasti ekonomické 
a při vlastní správě soudnictví, tj. požadavek na absolutní odděle-
ní moci soudní od ostatních mocí. Tento požadavek je mimo jiné 
zakotven i v programovém prohlášení republikové soudcovské 
rady soudcovské unie ČR. 

Do jaké míry takto vyjádřené požadavky na naznačenou mož-
nou budoucí právní úpravu odpovídají principu dělby moci, kdy 
některé požadavky mohou přesahovat do absolutního postavení 
soudní moci vedoucí k separaci soudní moci včetně souvisejí-
cích následků na straně jedné, a zachování uznávaného principu 
vyváženosti a vzájemné kontroly mezi jednotlivými mocemi na 
straně druhé, budou oprávněné, je otázka nejen pro zákonodár-
ce. Nezpochybňuji v řádném případě význam nezávislosti soudní 
moci jako pilíře demokratického právního státu, jen jsou na místě 
určité obavy z porušení principu dělby moci v jeho celku.

V nastávajících měsících bude zajímavé sledovat vývoj v této 
oblasti, včetně přístupu moci výkonné reprezentované premié-
rem a ministrem spravedlnosti, k stanovisku legislativní rady vlá-
dy při přihlédnutí k jejímu personálnímu složení, k stanovisku 
jednotlivých politických stran, stanoviskům akademické půdy 
a především k vlastnímu zákonodárnému procesu. Jsem toho 
názoru, že nová právní úprava může být nejvýznamnější změnou 
v justici v historii našeho státu po roce 1989, a je jen v zájmu nás, 
občanů, laické i odborné veřejnosti, aby budoucí úprava odpoví-
dala základním předpokladům demokratického právního státu 
a umožnila fungování justice v lepších řádech, než je tomu nyní. 
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Je nesporné, že tato právní úprava by měla být výsledkem 
konsenzu všech mocí. Je nesporné, že právní úprava umožňu-
jící nevyváženost jednotlivých mocí může být i nezvratnou. Je 
nesporné, že cílem legislativního procesu by mělo být hledání zla-
té střední cesty, kdy s výsledkem nové léta trvající právní úpravy 
bude spokojena odborná i laická veřejnost, a ne vznik kompromi-
su, se kterým nebude spokojen nikdo a nová právní úprava dosta-
ne do vínku trvání v délce jepičího života. 

A je nesporné, že na výsledku se budou odrážet i osobnostní, 
profesní a lidské vlastnosti konkrétních aktérů tohoto procesu.  
Otázkou také zůstává, zda budoucí úprava bude mít pozitivní vliv 
na rychlost a kvalitu rozhodování jednotlivých soudců, nebo do-
jde k nechtěnému zakonzervování současného, nepřijatelného 
stavu.
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Všechno začalo v lednu tohoto roku, když ministr spravedl-
nosti dal návrh na odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu, jeho 
názor akceptoval premiér a následně šéfku obecných soudů 
odvolal prezident republiky. Ústavní soud nyní tento krok zrušil. 
Jaké to bude mít důsledky?

Výrok Ústavního soudu předně zatemnil věcný důvod odvo-
lání Ivy Brožové. Ministr a další ústavní činitelé jí dávali za vinu, 
že se nepokouší sjednocovat výklad práva, takže se v různých 
částech země dramaticky rozcházejí rozsudky o typově stejných 
kauzách. Dalším důvodem bylo nefunkční obchodní soudnic-
tví, jehož personální a jiná řešení byla dlouhá léta v rukou Ivy 
Brožové. 

Na to se dnes jakoby zapomnělo a do popředí se dostal jen pro-
cedurální způsob odvolávání. Jako jeden z prvních tento moment 
postřehl Jaromír Jirsa, předseda Soudcovské unie, který Brožovou 
vyzval k odstoupení a popřál Nejvyššímu soudu silnější osobnost 
v jeho vedení.

V různých komentářích se objevuje také názor, že výkonná 
moc svým odvoláním předsedkyně Nejvyššího soudu nepřimě-
řeně zasáhla do pravomocí moci soudní. Politici však měli a ma-
jí svou moc limitovanou a konečné rozhodnutí vždycky držely 
a drží v rukou soudy.

Krásně by se to dalo ukázat na příkladu šéfky Okresního sou-
du Praha-západ, kterou před časem odvolal ministr spravedl-
nosti Němec kvůli prodlevám s jedním soudním rozhodnutím. 
Marie Drahokoupilová se však odvolala ke správnímu soudu, kte-
rý ministrův krok posuzoval z věcného obsahu a došel k závěru, 
že tento politik pochybil. Dnes je dotyčná soudkyně opět ve své 
funkci.

Pochybnost nad nejvyšší soudkyní

Bohumil Pečinka

redaktor týdeníku Reflex
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Podobným odvoláním ke správnímu soudu mohla reagovat 
i Iva Brožová. Její hlavní protest však směřoval k Ústavnímu sou-
du, který svým rozhodnutím navodil úplně novou situaci v celé 
justici. Praktickým výsledkem bude, že předsedové a místopřed-
sedové všech typů soudů se nadlouho stanou neodvolatelnými, 
což silně zhorší kontrolu řízení justice. 

Dalším omylem ve veřejné debatě je zaměňování soudcovské 
nezávislosti s manažerským výkonem funkce předsedů a mís-
topředsedů těchto institucí. Soudci samozřejmě jsou od roku 
1991 nezávislí. Někteří z nich však nadto řídí instituce, provádějí 
tedy administrativní úkony a měli by někomu skládat účty ze své 
manažerské efektivity. Problémem dnešního stavu je, že v kárném 
řízení lze soudce potrestat jen za delikt při výkonu soudcovství, 
ale nikoli při výkonu funkce. Rozhodnutí Ústavního soudu tak 
vytvořilo mezistav, kdy se část soudní moci vznáší ve vzducho-
prázdnu.

Rozhodnutí Ústavního soudu implicitně směřuje k tomu, že by 
měla vzniknout nezávislá soudcovská samospráva, která by sama 
jmenovala i odvolávala soudce, navíc by posuzovala i finančně-
administrativní řízení úřadů. Ale tento model je pro současný stav 
justice v České republice nepřijatelný, protože by nejspíš zakon-
zervoval všechny její negativní stránky.

Na politicích nyní je, aby vytvořili pokud možno optimální 
model, který by vyhovoval všem stranám. V neposlední řadě také 
veřejnosti, která je dnes a denně konfrontována s pomalostí a čas-
to i nefunkčností justice.

MF Dnes, 14. září 2006
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Ústavní soud v úterý 12. září zrušil rozhodnutí prezidenta 
republiky, kterým odvolal Ivu Brožovou z funkce předsedkyně 
Nejvyššího soudu ČR. Doktorka Brožová tímto svým odvoláním 
samozřejmě nebyla a ani nemohla být zbavena své funkce soud-
covské. Ta jí zůstává v každém okamžiku.

Dělba veřejné moci v každém demokratickém právním stá-
tě vždy vychází ze systému brzd a rovnovah. Dělba veřejné moci 
mezi její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) tak 
vždy musí podléhat velmi pečlivému zajištění proti zneužití této 
moci. Jednotlivé složky této moci tedy musí být podřízeny zajišťo-
vacím mechanismům proti jejímu zneužití, čili použití v takové 
míře, která by již neodpovídala účelu, který byl sledován poskyt-
nutím této moci.

Funkce soudce je funkcí čistě v rámci moci soudní, a na její 
výkon nemá a nesmí mít vliv jiné složky veřejné moci. Naproti 
tomu funkce předsedy instituce (Nejvyššího soudu) je funkcí čis-
tě správní, exekutivní. Odvolání z funkce správní, která je složkou 
moci výkonné, nemůže být zásahem do moci soudní, a tedy ani 
do principu nezávislosti soudů.

Ano, soudce může být dnes odvolán, tedy zbaven své soudcov-
ské funkce. Lze tak učinit formou kárného řízení. Žádné kárné 
řízení a ani nějaký podobný institut však po červnovém rozhod-
nutí Ústavního soudu není k dispozici pro odvolání ze správní 
funkce vedoucího jednoho z úřadů státní správy, čili předsedů 
a místopředsedů jednotlivých stupňů soudů. 

Předseda (a místopředseda) každého ze stupňů soudní moci 
je orgánem státní správy soudů, tedy moci výkonné. Vyplývá to 
i ze zákona o soudech a soudcích. Tyto principy, podle kterých 
je výkon úkonů státní správy svěřen do rukou předsedů a mís-

Soudci jsou neodvolatelní

Michal Petřík

poradce prezidenta republiky
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topředsedů soudů, jsou také jednoznačným způsobem v tom-
to zákoně pojmenovány (§ 119 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech 
a soudcích): „Orgány státní správy soudů jsou předseda a místo-
předseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředseda Nejvyšší-
ho správního soudu a předsedové a místopředsedové vrchních, 
krajských a okresních soudů.“ 

Pokud by snad měl být předseda Nejvyššího soudu orgánem 
moci soudní, pak by to bylo v příslušné pasáži zákona jistě napsá-
no. A nebylo by tam napsáno, že je „orgánem státní správy sou-
dů“. Tuto státní správu by pak mohli obstarávat příslušní tajemní-
ci, ministerští přidělenci apod. Nic takového však naše soudnictví 
nezná. 

Červencovým zrušením části zákona o soudech a soudcích 
Ústavním soudem se stali naši soudní funkcionáři zcela neodvo-
latelnými. Ústavní soud tak dal najevo, že za ústavní bude považo-
vat jen takový princip, podle kterého výkonem státní správy sou-
dů bude pověřena jen sama moc soudní. Moc soudní a její orgány 
již vzniklé či budoucí soudcovské „samosprávy“ tedy budou odpo-
vědné za výkon úkonů státní správy. 

Úkolem státní správy soudů totiž není podle zákona nic jiného, 
než „vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, 
zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanč-
ní a výchovné a zákonným způsobem dohlížet na řádné plnění 
úkolů soudům svěřeným“.

Svým rozhodnutím z 12. září 2006 pak Ústavní soud zcela bez-
precedentně extrapoloval účinky tohoto svého červencového 
rozhodnutí do minulosti, když bylo zrušeno rozhodnutí prezi-
denta republiky vydané na základě v té době platného zákonného 
ustanovení, které bylo zrušeno až teprve poté. 

Ani podle Ústavního soudu však nelze prezidentu republi-
ky vytknout porušení ústavního pořádku ani zákona, protože 
v době, kdy o odvolání předsedkyně rozhodoval, vycházel z plat-
ného zákona. Závěrem tedy nelze, než rozšířit původní obavy 
z vykročení moci soudní do oblastí výsostně vyhrazených moci 
výkonné i na oblast vykročení moci soudní do oblasti moci záko-
nodárné. Ústavní soud chce diktovat poslancům, jaké zákony 
mají přijímat. 
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Pakliže příslušná část zákona o soudech a soudcích nebyla 
Ústavním soudem zrušena před jejím použitím prezidentem 
republiky k odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu, byla plat-
nou součástí našeho právního řádu; více: byla součástí definice 
tohoto právního řádu, jeho povahy a obrysů v otázce odvolávání 
předsedů soudů. 

Uplatňovat změněná pravidla pozpátku, čili na dobu, ve které 
platila pravidla jiná, je velmi nebezpečné. Neodvolatelní ústav-
ní soudci tak svými nedávnými rozhodnutími zajistili skutečnou 
neodvolatelnost předsedům a místopředsedům soudů v této zemi. 
A budoucí případné ustanovení o odvolávání těchto soudních 
funkcionářů bude muset splňovat přísná omezení daná letošním 
zrušovacím nálezem Ústavního soudu.

Moc soudní si dnes sama určuje, podle jakých pravidel bude 
fungovat. Moc zákonodárnou k tomu nepotřebuje: pokud by 
totiž přijala pravidlo, které moci soudní nevyhovuje, ta si ho sama 
 zruší.
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Spor o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové je 
pro mladou českou demokracii daleko zásadnější, než se na první 
pohled zdá. Bohužel nejde o nudný právnický spor, nýbrž o kau-
zu, která vypovídá o kvalitě demokracie v ČR. Posilování soudcov-
ské samosprávy nás posouvá k soudcovskému korporativismu. 
Není žádným přeháněním tvrdit, že vstupujeme do éry soudní 
diktatury.

Soudcovský korporativismus

Korporativismus, který se šíří západní společností jako zhoub-
ný nádor, je nebezpečný – tím spíše, že nám některé jeho pro-
jevy – např. tripartita či soudcovská samospráva – připadají tak 
samozřejmé. Proti korporativismu by měli bojovat nejen všichni 
upřímní liberálové, ale i ostatní, kdo věří v hodnotu zastupitelské 
demokracie a nechtějí dopustit rozparcelování státu ve prospěch 
privilegovaných zájmových skupin.

Mnohé profesní skupiny (např. lékaři, právníci, pracovníci 
veřejnoprávní televize, soudci apod.) stále ujišťují o své nepostra-
datelnosti, snaží se posílit své postavení, vyjednávací sílu, samo-
zřejmě na úkor ostatních, méně vlivných společenských skupin. 
Hlavním argumentem těchto skupin jsou specifika jejich stavu, 
zejména potřeba zajistit zvláštní nezávislost. 

Korporativismus posilují různá sdružení s povinným členstvím 
(jako Česká lékařská komora, advokátní komora, komora architek-
tů, soudcovská unie apod.). Tato profesní sdružení, která v zása-
dě vyjadřují soukromé zájmy svých členů, jsou navíc posvěcena 
zákonem. Prakticky zavádějí omezení vstupu do odvětví, když 
působení v dané profesi je podmíněno právě členstvím, které se 
získává složitým systémem kvalifikací, atestací a praxe.

Hrozí ČR soudní diktatura?

Marek Loužek

Centrum pro ekonomiku a politiku
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Soudnictví si vydobylo autonomii ve zcela unikátním a zatím 
nepřekonaném rozsahu. Řídí soudci sami sebe prostřednictvím 
samosprávy cechovního typu. Uživatelé veřejných služeb (soudů) 
nemají žádnou volbu, kdo konkrétně jim má službu poskytnout, 
u kterého soudu ji mohou poptávat. Soudci jsou de facto neodvo-
latelní, protože jsou jmenováni doživotně, bez časového omezení. 

K posílení jejich postavení došlo právě dnes. Vyjednávací 
síla soudcovské lobby je tak velká, že se jí neodváží zpochybnit 
téměř žádný politik. Debata o zrušení soudcovské definitivy či 
soudcovské samosprávy se zdá být kacířstvím. Že se po odmítnu-
tí odebrání třináctých a čtrnáctých politiků kasta soudců odváží 
dokonce posilovat svou pozici uvnitř ústavního systému, je však 
na pováženou.

Neodvolatelnost soudců

V současné debatě o kauze odvolání předsedkyně Nejvyššího 
soudu by neměl uniknout nález Ústavního soudu z 11. července 
2006 k odvolatelnosti předsedů a místopředsedů soudů. Je svým 
způsobem ještě důležitější než samotné rozhodnutí ve věci odvo-
lání Ivy Brožové, protože má zásadní důsledky pro fungování čes-
ké justice, která tak definitivně posvěcuje svou praktickou neod-
volatelnost.

Verdikt Ústavního soudu se odvolal na čl. 81 Ústavy, podle 
něhož „soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé sou-
dy“, a čl. 82, jehož odst. 1 stanoví: „Soudci jsou při výkonu své 
funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat“, 
a podle jehož odst. 2: „Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo 
přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné 
odpovědnosti stanoví zákon.“

Ze zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb., ve znění poz-
dějších doplňků, vypustil Ústavní soud § 106 odst. 1, který zní: 
„Předseda a místopředseda soudu může být ze své funkce odvo-
lán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže závažným způsobem 
nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při 
výkonu státní správy soudů. Předseda kolegia Nejvyššího soudu 
nebo kolegia Nejvyššího správního soudu může být ze své funkce 
odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže neplní řádně své 
povinnosti.“
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Jestliže před srpnem tohoto roku mohl podle zákona o sou-
dech a soudcích orgán, který soudce jmenoval (prezident případ-
ně ministr spravedlnosti), odvolat soudce alespoň při opakova-
ném porušení jejich povinností při výkonu státní správy soudů, 
dnes tedy nemůže udělat ani to. Soudci nejsou od nynějška odvo-
latelní jinak, než pro zákonem předvídaný důvod a na základě roz-
hodnutí soudu.

Věta z nálezu Ústavního soudu, že „prezidentu republiky je tak 
svěřena v systému, který neodděluje soudní moc od moci výkon-
né absolutně, pouze pravomoc založit funkci předsedy Nejvyššího 
soudu, při čemž z hlediska ovlivňování jejího průběhu a zániku 
se s žádnou ústavní kompetencí prezidenta republiky nepočítá“, 
je příliš kategorická a jednostranná. Soudcovská samospráva tak 
posílila téměř do soudní diktatury.

Protest Pavla Rychetského

Je pozoruhodné, že dokonce i předseda Ústavního soudu Pavel 
Rychetský zveřejnil 11. července 2006 stanovisko odlišné od nále-
zu Ústavního soudu. Upozornil, že Brožová nevyčerpala všechny 
procesní prostředky, které jí zákon k ochraně práva poskytuje. 
Podle názoru Rychetského se měla obrátit na Nejvyšší správní 
soud, který je příslušný rozhodovat v případech, v nichž někdo 
tvrdí, že byl nezákonným rozhodnutím poškozen na svých prá-
vech.

Řada formulací, které Rychetský přinesl ve svém odchylném 
stanovisku, je prorockých. Argumentace Ústavního soudu pod-
le Rychetského přesahuje „do absolutní polohy vedoucí k totální 
separaci soudní moci“. V rámci ústavně-právní argumentace teo-
rií dělby moci jako ústavního principu a konstitutivní hodnoty 
demokratické společnosti je podle něj třeba přihlížet „i k jejímu 
obsahu, včetně uznávaného rozměru vzájemné vyváženosti a kon-
troly jednotlivých mocí ve státě (check and balances)“.

Zatímco Ústavní soud tvrdil, že výkon soudcovské funkce je 
neoddělitelný od výkonu správních činností, Rychetský naopak 
soudí, že „dominantním a nezastupitelným principem výkonu 
správních činností je princip nadřízenosti a podřízenosti“. Uzná-
vá, že špatný „správce soudu“ může být vynikajícím odborníkem 
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a soudcem, ale když při výkonu státní správy selže, měla by exis-
tovat možnost jej odvolat.

Parlamentem přijatá nová úprava § 106 soudcovského zákona 
(možnost odvolat soudního funkcionáře při závažném či opako-
vaném porušení stanovených povinností při výkonu státní sprá-
vy soudu), byla podle Rychetského legitimní. Zrušení napadené-
ho ustanovení tak vyvolalo nežádoucí stav, kdy pro organizační 
a manažerské nedostatky nejsou soudní funkcionáři po dlouhou 
dobu prakticky vůbec odpovědní a odvolatelní.

Je pikantní, že se od červencového rozhodnutí Ústavního sou-
du distancovali i další soudci Ústavního soudu, např. Vladimír 
Kůrka. Je škoda, že předseda Ústavního soudu neměl v rozhod-
nutí Ústavního soudu právo veta, protože bychom se soudní dik-
tatuře mohli vyhnout. Skutečné problémy soudnictví, které vězí 
v pomalosti rozhodování, špatné organizaci práce soudů, ve své-
volném rozhodování (někdy bohužel i korupci), poslední nálezy 
Ústavního soudu neřeší, nýbrž naopak posilují.

Stát ve státě

Nález Ústavního soudu ve věci předsednictví Nejvyššího soudu 
z 12. září 2006 je jen důsledkem červencového nálezu. Prezidentu 
republiky podle něj nelze vytknout porušení ústavního pořádku, 
ani porušení zákona tím, že aplikoval § 106 odst. 1 zákona o sou-
dech a soudcích na odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu, pro-
tože v době, kdy o odvolání rozhodoval, vycházel z platné právní 
úpravy. Poté, co však byl § 106 odst. 1 zákona o soudech a soud-
cích zrušen nálezem Ústavního soudu, dostalo se rozhodnutí pre-
zidenta do rozporu s ústavně zaručeným právem stěžovatelky.

Ústavní soudci jsou bývalými spolužáky Ivy Brožové, takže šli 
žalující předsedkyni na ruku. Dalo by se dokonce hovořit o jis-
té podjatosti. Všichni si hrají na nezávislost, ačkoli vazby nikdo 
veřejně nepřizná. Tři z patnácti dnešních ústavních soudců byli 
v 90. letech kolegy stěžovatelky. Kariérní rošáda Brožové a Wag-
nerové dosud zanechává stopy jak na Nejvyšším tak Ústavním 
soudu.

Argument o neoddělitelnosti funkce soudního funkcionáře od 
funkce soudce je nepřesvědčivý. Předseda či místopředseda sou-
du vystupuje ve dvojím postavení: jako soudce je nezávislý, jako 
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předseda soudu (správní funkcionář) je závislý. Neodvolatelnost 
je výsostným znakem postavení soudce, a nikoho jiného. Proto je 
samozřejmostí, že odvolání z (nechráněné) funkce předsedy sou-
du se nedotýká nikterak (chráněné) funkce soudce.

Díky kauze Brožová bylo dosaženo situace, kdy soudní funk-
cionáři jsou napříště neodvolatelní a mohou vycházet u toho, 
že vykonávaná funkce jim byla svěřena bez jakéhokoli omezení. 
Dojde k paralýze veškeré správní činnosti v obecném soudnictví, 
protože ruší vztah nadřízenosti a podřízenosti, a pro správního 
funkcionáře (předsedu soudu) na rozdíl od logicky i věcně nutné-
ho hierarchického pořádku vytváří pozici subjektu nezávislého.

Rozhodnutí Ústavního soudu neobstojí před principy demo-
kratického právního státu, na něž se odvolává čl. 1 Ústavy. Více-
krát v nálezech Ústavního soudu dovolávaný princip dělby moci 
nemůže znamenat separaci a úplné oddělení soudní moci od 
výkonné, protože existují požadavky na vzájemnou provázanost 
jednotlivých mocí. Bohužel podle rozhodnutí ústavních soudců 
se česká justice mění ve stát ve státě.

Předseda soudu by měl být schopným manažerem, který je 
schopen při zachování úcty k názorům kolegů schopen prosa-
dit základní úkoly soudnictví, aby plnilo své funkce a neztrácelo 
důvěru veřejnosti. Z pohledu platné ústavy není podstatné, zda 
jsou či nikoli závislí soudní (správní) funkcionáři, nýbrž zda jsou 
nezávislí při výkonu své funkce soudci. A to někdejší zákon o sou-
dech a soudcích zaručoval.

České soudnictví potřebuje reformu. Nemáme-li odvahu pri-
vatizovat justici, aby klienti mohli vybírat ze služeb různých sou-
dů jako zprostředkovatelů sporů, stojí za úvahu, zda bychom se 
neměli inspirovat zahraničím alespoň v té věci, kdy v řadě zemí 
jsou soudní funkcionáři jmenováni na dobu určitou. Znovupotvr-
zování legitimity je klíčovým principem demokratického právní-
ho státu.
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Nález Ústavního soudu ČR (dále jen ÚS) ze dne 11. července 
20061 a následný zářijový nález ve věci předsednictví Nejvyššího 
soudu nemohly být vzhledem ke svízelné historii § 106 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a též způsobu, jakým pre-
zident republiky rozhodl o odvolání JUDr. Ivy Brožové z postu 
předsedkyně Nejvyššího soudu, nálezy neočekávanými.2 Jsou však 
bezesporu další výzvou pro vážnou debatu o roli ÚS v systému 
českého právního řádu.

Teorie dělby moci

Otázka odvolání předsedy Nejvyššího soudu se pro mnohé jeví 
být problémem pouze právně normativním. Tedy otázkou kvalifi-
kace, interpretace a aplikace právních norem. Právo však ve své 
celistvosti není exaktní vědou. Právo není axiomatické. Právo je 
hodnotové. Právo je argumentativní, přičemž argument je důkaz 
tvrzení. Na Ústavu lze nahlížet nejen jako na soubor základních 
ústavních principů de lega lata, ale taktéž jako na živoucí nástroj, 
který je nutno interpretovat ve světle základních principů demo-
kracie pro zachování demokracie samé. Demokracie jako vlády 
lidu, pro lid, lidem. 

Z pohledu rozložení moci ve státě je právě Ústava vyjádřením 
brzd a protiváh ve smyslu teorie dělby moci. Na tomto místě je 
vhodné odcitovat jednu z myšlenek obsažených ve společném 
částečně odlišném stanovisku soudců J. M. V. Š. a P. V. v nálezu 

1)  Pl. ÚS 18/06 (Nález, 397/2006 Sb.).
2) Srov. Pl. ÚS 7/02 (Sb.n.u. US Svazek č. 26 Nález č. 78 s. 273, 349/2002 Sb.); vlád-

ní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících, Sněmovní tisk 209/0 dne 
7. 2. 2003.

Má prezident právo odvolat předsedu 
Nejvyššího soudu?

Renáta Klečková

katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně
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ÚS Pl. 7/02: „smyslem právního státu totiž není, dle našeho názo-
ru, soudní moc ponořená sama do sebe a izolovaná od mocí ostat-
ních, ale rozumně spolupracující s mocí zákonodárnou a výkon-
nou“. Podstatou teorie dělby moci je tedy to, že moc zákonodár-
ná, výkonná a soudní existují ve vzájemné interakci, protože pou-
ze tak lze dostát základním principům demokracie. Excesy jedné 
moci a její převahy nad jinými můžeme následně nazvat soudco-
kracií, zákonokracií či výkonokracií.

V tomto smyslu je právě problematika dělby moci stěžejním 
bodem sváru, který staví celou otázku pravomoci odvolávat před-
sedu Nejvyššího soudu do několika odlišných rovin náhledu. 
Není však primárním cílem tohoto příspěvku rozebírat úvahy, 
které k datu 31. ledna 2006 byly pouze úvahami de lege ferenda, 
tedy úvahami, které se dotýkají hypotetických variant odvolávání 
předsedy Nejvyššího soudu. Tento příspěvek se dotýká převážně 
platného právního stavu k 31. lednu 2006.

V tomto duchu se musíme ptát: Má prezident republiky pravo-
moc odvolat předsedu Nejvyššího soudu? Jestliže ano, na základě 
jaké právní normy? Jestliže ne, má někdo (a popřípadě kdo) tuto 
pravomoc?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že prezident republiky není 
legibus solutus. Ze své funkce je vázán právním řádem ČR. Pra-
vomoci svěřené mu Ústavou je však nutno vykládat ve světle fak-
tu, že Ústava je prostředkem sloužícím k zachování demokratic-
kých hodnot společnosti. Není rigidním nástrojem, který je mož-
no vykládat pouze doslovně, bez přihlédnutí k širšímu kontextu 
právního státu, do nějž je vsazena.3

Článek 62 bod f) Ústavy stanoví, že prezident republiky jme-
nuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu. 
O odvolání tento článek explicitně nehovoří. Článek 63 odst. 2 
Ústavy přiznává prezidentu republiky výkon pravomocí v Ústavě 
výslovně neuvedených, ale prezidentovi daných běžným záko-
nem. Zákon o soudech a soudcích ve svém § 106 přiznával právo 
odvolat předsedu soudu tomu, kdo jej do funkce jmenoval, jest-

3) Jan Filip mimo jiné mezi principy konstitucionalismu v ČR řadí principy demo-
kracie; úcty k lidským a občanským právům a svobodám. Blíže Filip, J.: Ústavní 
právo České republiky, I. díl, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR: 
Brno, Masarykova univerzita 2003, str. 176 a násl.
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liže závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem sta-
novené povinnosti při výkonu státní správy soudů.

Celá problematika odvolání předsedy Nejvyššího soudu je 
po právní stránce velmi komplikovaná, protože existuje několik 
výkladů a několik možných variant řešení. Je to problém vztahu 
čl. 62, 63 Ústavy a § 106 zákona o soudech a soudcích. 

Odvolání předsedy Nejvyššího soudu na základě  
čl. 62 Ústavy

Čl. 62 Ústavy ČR je taxativním výčtem (uzavřeným seznamem) 
originálních a výlučných pravomocí prezidenta. Vyjdeme-li z jazy-
kového a systematického výkladu textu Ústavy, je zřejmé, že zása-
da – kdo jmenuje odvolává – není ústavním principem per se. Což 
ovšem a priori neznamená, že v případě odvolání předsedy Nej-
vyššího soudu tento princip neplatí. 

Zde je nutné vycházet z faktu, že jazykový i systematický výklad 
jsou pouze jedněmi z dílčích částí jediného výkladového pravidla. 
Dané ustanovení musíme rovněž vykládat v teleologickém kon-
textu. Je tedy nutno přihlédnout k předmětu a účelu Ústavy. Jed-
ním z účelů Ústavy je chránit principy právního státu. Z tohoto 
základního principu lze vyvodit základní odpovědnost ústavních 
činitelů řídit se principy právního státu.

Bylo cílem ústavodárce zajistit nezávislost předsedy Nejvyššího 
soudu na vládě tím, že pravomoc jmenovat předsedu Nejvyššího 
soudu náleží výlučně prezidentu republiky bez ingerence vlá-
dy? Podíváme-li se, jakým způsobem jsou jmenováni předsedové 
ostatních soudů,4 je nutné konstatovat, že úmyslem ústavodárce 

4) Ústava výslovně hovoří pouze o jmenování předsedy ÚS (čl.62 bod e)) a před-
sedy Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího správního soudu je jmenován 
a odvoláván prezidentem republiky na základě výslovného zmocnění běžného 
zákona (§ 13 soudního řádu správního). Jedná se tedy o pravomoc založenou 
na základě čl. 63 odst. 2 Ústavy. Předsedu okresního, krajského a vrchního sou-
du jmenuje ministr spravedlnosti na základě § 103, § 104, § 105 zákona o sou-
dech a soudcích. Z hlediska Ústavy jsou tedy ve speciálním postavení oproti 
jiným předsedům soudů – předseda Ústavního soudu, předseda Nejvyššího 
soudu a předseda Nejvyššího správního soudu, přičemž pouze jmenování 
a odvolání předsedy Nejvyššího správního soudu je vázáno na kontrasignaci 
předsedy vlády. Ústava i zákon o Ústavním soudu mlčí o odvolání předsedy 
Ústavního soudu. Ovšem zde je oproti předsedovy Nejvyššího soudu rozdíl 
v tom, že soudci ÚS jsou jmenováni na 10 let, přičemž soudci Nejvyššího soudu 
jsou jmenováni do funkce bez časového omezení.
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bylo eliminovat vliv vlády na jmenování předsedy Nejvyššího sou-
du, a tudíž z toho titulu můžeme dovozovat, že vůlí moci zákono-
dárné bylo zajistit nezávislost předsedy Nejvyššího soudu na vlá-
dě, nikoliv exekutivě jako celku (vnímáme-li prezidenta jako sou-
část moci výkonné).

Ptejme se dále: bylo cílem ústavodárce učinit z funkce předse-
dy Nejvyššího soudu nikomu neodpovědnou a neodvolatelnou 
osobu? Je v souladu s demokratickými principy právního státu 
vložit osobní odpovědnost z funkce výkonu státní správy Nejvyšší-
ho soudu pouze na subjektivní zvážení dané osoby, bez možnosti 
vnést objektivní kritéria hodnocení výkonu této osoby? Obrátíme-
li argumenty o právu na spravedlivé soudní řízení zrcadlově, není 
právě jmenováni předsedy Nejvyššího soudu bez časově omezené 
doby výkonu takovéto vrchnostenské funkce, porušením práva 
jednotlivce na spravedlivé soudní řízení ve smyslu mezinárodně-
právních dokumentů? 

Odvolání předsedy Nejvyššího soudu na základě  
čl. 63 Ústavy

Článek 63 odst. 2 Ústavy přiznává prezidentu republiky výkon 
pravomocí, které – ač nejsou výslovně v ústavním zákoně uve-
deny – jsou prezidentovi uděleny zákonem. Pravomoci podle 
čl. 63 odst. 2 a 3 Ústavy vyžadují kontrasignaci předsedy vlády 
a odpovědnost za ně přechází na vládu. Existovalo-li by zákonné 
ustanovení, které by opravňovalo prezidenta k odvolání předse-
dy Nejvyššího soudu, aby bylo takovéto rozhodnutí platné, je pro 
jeho platnost zapotřebí obligatorní kontrasignace předsedy vlády 
nebo jím pověřeného člena vlády. Dané ustanovení tedy nezaklá-
dá novou originální pravomoc prezidenta republiky. 

Ústava pod moc výkonnou zahrnuje jak vládu jako vrcholný 
orgán výkonné státní moci, tak i prezidenta, při existenci různo-
rodých vztahů mezi těmito dvěma subjekty. Prezident republiky 
je tedy součástí moci výkonné, přičemž v rámci pravomocí pre-
zidenta republiky vymezených Ústavou je možno, ale současně 
i nutno, odlišit ty pravomoci, které mají povahu a realizují se ve 
formě správních úkonů (úkonů v oblasti veřejné správy) a odpo-
vídají postavení prezidenta jako „správního úřadu“ sui generis, 
a ty pravomoci, které mají povahu a realizují se ve formě ústav-



109

ních aktů a odpovídají postavení prezidenta jako „ústavního čini-
tele“.5 Čl. 62 staví prezidenta republiky do pozice nezávislosti na 
vládě. Čl. 63 odst. 2 a 3 vzájemně jejich vztah podmiňuje. 

Vrátíme-li se o krok zpět a připustíme-li, že by takovéto zákon-
né ustanovení existovalo, ptám se, v čem je racio legis, že jmeno-
vání předsedou Nejvyššího soudu je výlučnou ústavní pravomocí 
prezidenta a jeho odvolání vyžaduje spolupodpis předsedy vlády? 
Proč jmenování má být bez ingerence vlády a odvolání má podlé-
hat takovéto ingerenci? 

Jedná si jistě o složitý problém, jehož rozřešení však není zásad-
ní pro závěry v tomto příspěvku činěné. Na tomto místě pouze 
konstatuji, že předseda Nejvyššího soudu (který je mimo jiné 
oprávněn podávat ministrovy spravedlnosti podněty ke stížnos-
tem pro porušení zákona) je představitelem vrcholného a tudíž 
specificky postaveného soudního orgánu ČR a v tomto kontextu 
má být speciálně chráněn před vlivy vlády.

§ 106 zákona o soudech a soudcích

Ačkoli pro základní linii tohoto příspěvku není historie § 106 
zákona o soudu a soudcích nezbytně důležitá, pro celkové pocho-
pení dané kauzy ano. Ba co více, je klíčová. Pro linii tohoto pří-
spěvku je důležité zabývat se tím, zda-li se dikce § 106 zákona 
o soudech a soudcích vztahuje na předsedu Nejvyššího soudu. 
Podíváme-li se na koncepci § 106 zákona o soudech a soudcích je 
v něm recipováno pravidlo „kdo jmenuje, odvolává“. 

Logika takovéhoto pravidla ve vztahu ministra spravedlnosti 
k předsedům okresních, krajských a vrchních soudů je celkem 
jasná. Předseda soudu ve své osobě slučuje výkon funkce soud-
ce, který je při jejím výkonu nezávislý a vázaný pouze zákonem 
s výkonem státní správy soudu, přičemž tato správní činnost 
předsedy soudu je výkonem činnosti správního orgánu, tedy sou-
částí moci výkonné, a jako taková znaky soudcovské nezávislosti 
postrádá. Jedná se o vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenos-
ti. Tedy je základem vrchnostenského vztahu ovládajícího výkon 
veřejné moci v rámci ní samé. 

5) Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2006, čj. 4 Aps 3/2006-
45, www.nssoud.cz. 
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Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spra-
vedlnosti. Státní správu soudu vykonává ministerstvo prostřed-
nictvím předsedy a místopředsedy soudu. Proto je logické, že 
předsedy okresních, krajských a vrchních soudů jmenuje minis-
tr spravedlnosti. V tomto smyslu je i logické, aby byl při takovéto 
konstrukci striktního odlišení soudcovské funkce a výkonu státní 
správy okresního, krajského či vrchního soudu, předseda soudu 
odvoláván ministrem spravedlnosti, neboť tito předsedové ne-
jsou jmenováni prezidentem republiky bez kontrasignace vlády. 
Tímto závěrem se nikterak nedotýkám problematiky, zda lze tyto 
činnosti takto striktně oddělovat nebo nikoliv; zda právě takovou-
to koncepcí nedochází k narušení rovnováhy mezi mocí výkon-
nou a soudní; zda je takováto koncepce legitimní. To jsou úvahy 
naprosto odlišného charakteru.

Ovšem logika vztahu nadřízenosti a podřízenosti předsedy 
Nejvyššího soudu se mi jeví nejasnou ve vztahu k prezidentovi. 
Je snad prezident ústředním orgánem státní správy Nejvyššího 
soudu? Nikoliv. Předmětné ustanovení výslovně nehovoří o před-
sedovi Nejvyššího soudu ani o předsedovi Ústavního soudu, 
a naprosto oprávněně, protože právě tito předsedové nejsou do 
svých funkcí jmenováni ministrem spravedlnosti. Úmyslem ústa-
vodárce bylo zajistit jejich nezávislost na vládě. Bylo by tedy nelo-
gické, aby byli včleněni do vrchnostenského vztahu nadřízenosti 
a podřízenosti. 

Mělo-li by tomu takto být, nevidím důvod, proč v zákoně expli-
citně nestanovit, že prezident na návrh ministra spravedlnosti 
odvolává předsedu Nejvyššího soudu. Právě tím, že ústavodárce 
dává originální pravomoc prezidentu republiky jmenovat před-
sedu Nejvyššího soudu, posiluje nezávislost předsedy Nejvyšší-
ho soudu na vládě, potažmo na ministru spravedlnosti. Je proto 
logickým vyústěním, že na předsedu Nejvyššího soudu nemůže 
být aplikován vrchnostenský princip obsažený v § 106 zákona 
o soudu a soudcích. Z těchto důvodů ustanovení § 106 zákona 
o soudech a soudcích není aplikovatelné na předsedu Nejvyššího 
soudu.

Znamená to tedy, že předseda Nejvyššího soudu je osobou 
neodvolatelnou?
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Pravomoc prezidenta odvolat předsedu Nejvyššího soudu

Obyčejný zákon (zákon o soudech a soudcích) musí být 
interpretován a aplikován v souladu s Ústavou. Článek 62 je lex 
specialis k čl. 63 Ústavy (na základě již z hora uvedených argu-
mentů), tedy i k běžnému zákonu. Vyjdeme-li z premisy, že v čl. 
62 není výslovně zakotvena pravomoc prezidenta k odvolání 
předsedy Nejvyššího soudu z postu předsedy Nejvyššího soudu, 
nemůže toto samo o sobě bez dalšího implikovat závěr o automa-
tické neexistenci takovéto pravomoci. Na základě teorie impliko-
vaných pravomocí může prezident vykonávat i pravomoci, které 
mu nebyly explicitně svěřeny Ústavou a to z titulu dosažení úkolů 
svěřených mu Ústavou. Tedy obranu základních principů právní-
ho státu. 

Základním principem výkonu demokracie je bezesporu vlá-
da na čas. Předseda soudu vykoná správu soudu. Jde tedy v jis-
tém slova smyslu o „vládnutí“. Takovouto dobu můžeme vymezit 
objektivním kritériem (stanovení přesného časového mandá-
tu)6 či kritériem subjektivním (odvoláním; ovšem zde v souladu 
se zásadou právní jistoty musí být předvídány jasné a konkrétní 
důvody pro odvolání), nejlépe však kombinací kritérií obou. Vlá-
da bez časového omezení by byla porušením základních hodnot 
demokratické společnosti. 

Je tedy nutno přihlédnout k předmětu a účelu Ústavy samot-
né. Z tohoto titulu náleží pravomoc prezidenta republiky odvolat 
předsedu Nejvyššího soudu na základě čl. 62 Ústavy bez požadav-
ku obligatorní kontrasignace, bez vázanosti na podmínky § 106 
zákona o soudech a soudcích, neboť toto zákonné ustanovení se 
nevztahuje na předsedu Nejvyššího soudu. Ovšem nejedná se 
o žádnou libovůli prezidenta. Prezident musí jasně formulovat 
důvody svého rozhodnutí, aby bylo učiněno za dost požadavku 
právní jistoty (tedy splnění objektivního prvku v subjektivním 
kritériu). Analogicky se tak podmínky § 106 zákona o soudech 
a soudcích vztahují i na rozhodnutí prezidenta republiky. 

6) Podíváme-li se např. do statutů mezinárodních soudních orgánů, nikde nena-
lezneme, že by předseda takovéhoto orgánu, byť volen soudci tohoto orgánu, 
byl zvolen předsedou na doživotí. Například Statut Mezinárodního soudního 
dvora ve svém čl. 21 přiznává soudcům ze svého středu zvolit předsedu, ale 
doba výkonu jeho funkce je omezena na 3 roky. Obdobně je tomu u Evropské-
ho soudu pro lidská práva.
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Odvolání předsedy Nejvyššího soudu de lege ferenda

V naprosto jiné argumentační rovině se nalézá problemati-
ka jmenování a odvolávání předsedů soudu obecně. Tedy otáz-
ka vztahu vyváženosti moci výkonné a soudní, jenž se střetáva-
jí v osobě předsedy soudu. V odůvodnění nálezu ÚS Pl. 7/2002 
mimo jiné ÚS vyslovil závěr, že i z funkcí při výkonu státní správy 
soudu by měli být odvoláváni soudci stejně jako z funkcí soud-
ce, tj. prostřednictvím kárného řízení. Takovýto způsob odvolání 
předpokládala i chystaná vládní novela zákona o soudu a soud-
cích. Je zajímavé, co v senátní rozpravě zaznělo z úst tehdejšího 
ministra spravedlnosti Pavla Rychetského: 

„Ovšem třetí pozměňovací návrh přijatý Poslaneckou sněmov-
nou zrušil navrhovanou proceduru odvolávání soudních funkcio-
nářů cestou kárného řízení, vrátil tuto pravomoc do rukou minis-
tra spravedlnosti, ale vyhověl Ústavnímu soudu tím, že tak ministr 
spravedlnosti může činit jenom, došlo-li buďto k závažnému nebo 
opakovanému porušení povinností stanovených zákonem soud-
nímu funkcionáři pro výkon státní správy soudu. Je totiž oprav-
du otázka, jestli zrovna v tomto bodě Ústavní soud měl nejšťast-
nější ruku a argumentaci. Já jsem se rozhodl jej respektovat, ale 
musím říci, že výkon státní správy, jak dobře všichni víte, nikdy 
není a nemůže být nezávislý. Výkon státní správy musí být závislý, 
prostě to je hospodaření s finančními prostředky. Když dostane 
předseda okresního soudu 300 milionů, aby rekonstruoval objekt, 
a půjde to místo toho roztočit někdo v ruletě, tak přirozeně se 
musí odpovídat za to, jak hospodaří s těmito prostředky.“

Této senátní rozpravě předcházela rozprava v Poslanecké sně-
movně, kde Pavel Rychecký uvedl: „…to předkládáme, je způsob, 
kterým lze podle mého názoru jít. Přivítám diskusi o něm zejmé-
na na půdě ústavně-právního výboru. Předkládáme návrh, že 
funkce výkonu státní správy soudu, to je předseda nebo místo-
předseda soudu, vlastně dostává stejný punc ochrany a stejný sta-
tut jako funkce soudce, výkonu soudcovské moci, a umožňujeme 
v předloženém návrhu odvolat předsedu a místopředsedu z této 
funkce pouze rozhodnutím kárného senátu na základě zvláštní-
ho kárného řízení. Tady si uvědomuji, že by byla i druhá varian-
ta – kdybychom uměli zákonem taxativně vyjmenovat, pro kte-
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ré důvody by měl být předseda a místopředseda soudu odvolán, 
a pak nemusíme jít cestou kárného řízení…“

Podíváme-li se, co je evropským minimálním standardem 
ochrany práva na spravedlivé řízení (ve smyslu judikatury Evrop-
ského soudu pro lidská práva k čl. 6 Evropské úmluvy o lidských 
právech), pak jsou to nezávislost a nestrannost soudu ve smyslu 
neoddělitelných atributů pojmu soud. V judikatuře Evropského 
soudu pro lidská práva (dále jen Soud) lze rozlišovat záruky nezá-
vislosti organické (strukturální) povahy a záruky funkční (pro-
cesní povahy). Prvně uvedené se vztahují ke složení soudu a sta-
tusu soudců (tj. ke způsobu jejich ustanovování, odvolání atd.). 
Smyslem těchto záruk je zajistit funkční nezávislost soudní moci 
zejména na moci výkonné. Podle Soudu, pokud jde o vztah soudů 
k moci výkonné, není vždy lehké nalézt jasnou hranici mezi roz-
hodovací činností soudů, do které nemůže správa soudů zasaho-
vat, a ostatní činností, která v řadě zemí podléhá kontrole soudní 
správy vykonávané exekutivou.7

Je tedy otázkou, zda pravomoci předsedy soudu v ČR jsou nato-
lik zásadní, že mohou ovlivnit rozhodování soudu. Kdybychom 
ponechali správu soudů absolutně v rukou soudců samotných, 
bez toho, aniž by mohla moc výkonná promlouvat do takového-
to samořízení, nestává se ze soudců privilegovaný stav, který má 
daleko k základní myšlence demokratického státu? Ovšem k tako-
výmto úvahám daný příspěvek nepředkládá žádné relevantní 
argumenty. Otázka nezávislosti soudní moci skrze kárné senáty je 
tak námětem pro daleko hlubší diskuzi na půdě parlamentu. 

Závěr

Nebylo smyslem tohoto příspěvku analyzovat spor o výklad, 
zda se v případě výkonu správy soudu jedná o funkci ve veřejné 
správě či nikoliv. Zda má být (nebo do jaké míry má být) funkce 
předsedy soudu nezávislá na moci výkonné. Zda prezident je sou-
částí moci výkonné, či zda vystupuje v pozici nezávislé hlavy stá-
tu. Primárním cílem daného příspěvku bylo ukázat jednu z výkla-
dových možností k pravomoci prezidenta republiky odvolat před-
sedu Nejvyššího soudu. 

7) Srov. Repik, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo: Praha, 
ORAC 2002, s. 123.



114

Ačkoli ÚS zrušil ustanovení § 106 zákona o soudech a soud-
cích ex nunc, nikterak tím nevzal pravomoc prezidentu repub-
liky odvolat předsedu Nejvyššího soudu, protože tato pravomoc 
je ústavní pravomocí prezidenta ve smyslu čl. 62 Ústavy. Zde jen 
podotýkám, že prezident má i nadále pravomoc odvolat před-
sedu Nejvyššího správního soudu, neboť § 13 odst. 2 zákona 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, nebyl ÚS zrušen. § 13 soud-
ního řádu správního je (byl) zprvu koncipován jako lex specialis 
k § 106 zákona o soudech a soudcích a to pouze co do subjek-
tu oprávněného odvolat předsedu Nejvyššího správního soudu.8 
Byla-li by tato úvaha správná, je jasným argumentem pro tvrzení, 
že měla-li by se dikce § 106 zákona o soudech a soudcích vzta-
hovat na předsedu Nejvyššího soudu, muselo by tak být řečeno 
výslovně zákonem.

Vyjdeme-li z teze, že § 13 soudního řádu správního je lex spe-
cialis k § 106 zákona o soudech a soudcích a došlo-li nyní k jeho 
zrušení, je jediným zákonným ustanovením vztahujícím se 
na odvolání předsedy Nejvyššího správního soudu § 13 soudního 
řádu správního, jež v sobě implikuje ingerenci vlády. Řešil-li tedy 
ÚS v rozsáhlém odůvodnění nálezu ÚS Pl. 18/06 velmi podrob-
ně rovnováhu mocí, je pro mě nepochopitelné, že tam není ani 
zmínka o předsedovi Nejvyššího správního soudu ČR. 

Což může být mimo jiné i projevem toho, že ÚS neshledává na 
nastaveném principu odvolávání předsedy Nejvyššího správního 
soudu nic protiústavního. Pak nelze jinak než dospět k závěru, 
že se buď sám ÚS dostává se sebou do rozporu, anebo preferu-
je zvolený model, tedy odvolání předsedy Nejvyššího správního 
soudu prezidentem po kontrasignaci předsedou vlády nebo jím 
pověřeného člena vlády. Pak ovšem nerozumím podstatě zářijo-
vého nálezu ÚS.

8) Zákon o soudech a soudcích byl v souvislosti s novou organizací správního 
soudnictví změněn s účinností od 1. 1. 2003 zákonem č. 151/2002 Sb., bylo však 
uznáno jako účelné, aby organizace a činnost Nejvyššího správního soudu, 
jakož i některé další věci, byly upraveny přímo ve správním řízení soudním, 
přičemž obecné právní předpisy (zejm. zákon o soudech a soudcích) platí pro 
soudy a soudce rozhodující ve správním soudnictví subsidiárně (§ 3 odst. 2 
soudního řízení správního). Cit. in Hendrych, D. a kol.: Správní právo, Obecná 
část, 5., rozšířené vydání: Praha, C. H. Beck 2003, s. 604-605.
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K základním vztahům jednotlivých mocí ve státě se v posled-
ních měsících vyjádřil nejen Ústavní soud v rámci sporu mezi 
předsedkyní Nejvyššího soudu a prezidentem republiky, ale 
i další z nejvyšších soudních instancí se sídlem v Brně – Nejvyš-
ší správní soud. I ten využil příležitosti, aby moci zákonodárné 
a výkonné vzkázal, co moc soudní vlastně smí a může. 

Nejvyšší správní soud je vrcholem té větve soudnictví, kte-
rá především kontroluje moc výkonnou – a to zejména tím, že 
na základě žalob může zrušovat rozhodnutí veřejné správy. Ten-
to soud se nevyjadřoval k tomu, co soud ústavní – tedy, jak to je 
s ukončením funkce soudce, resp. předsedy soudu – ale k jiné, 
„zrcadlové fázi“ soudcovské funkce: k tomu, jak si má moc výkon-
ná počínat při jmenování soudce do jeho funkce. 

Nejvyšší správní soud, jmenovitě jeho čtvrtý senát přepsal 
ústavu. Shoda v úsudku pouhých tří osob nahradila vůli mini-
málně 121 poslanců a 17 senátorů. A možná, že to nebyly tři oso-
by, možná že byly jen dvě. Nikdo se totiž legální cestou nemůže 
dozvědět, jak JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková 
a doc. JUDr. Petr Průcha CSc. skutečně hlasovali. K přijetí jejich 
rozhodnutí postačovaly jen dva hlasy. 

A jak ústavu změnili? Dosud bylo na uvážení prezidenta repub-
liky, jaké uchazeče do funkce soudce jmenuje. Dosud bylo jasné, 
že soudcem, tedy de facto „kontrolorem“ a protiváhou moci záko-
nodárné a výkonné bude osoba, kterou si moc výkonná vybere 
z uchazečů, jež splní podmínky stanovené mocí zákonodárnou. 
K tomuto dni neměla moc soudní příliš možností jak ovlivňovat, 
koho do svých řad vpustit a komu zůstane kariéra soudce zapově-
zena. Ale to se změnilo. Od nynějška to bude právě soud, který si 
své oblíbence nakonec „protlačí“. 

Brno – hlavní město faktické moci

Ludvík Matoušek

konzultant legislativního odboru  
Kanceláře prezidenta republiky
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Přinutí totiž ministra, vládu a prezidenta, aby i v případě 
nevhodného kandidáta vydali „rozhodnutí“, kterým se tento kan-
didát odmítá jmenovat do funkce soudce, a soud pak bude moci 
vzápětí toto rozhodnutí zrušit, neboť takové rozhodnutí jistě 
nebude v souladu s „principy demokratického státu“, bude „bez-
precedentním vybočením ze zvyklostí“, a takové rozhodnutí bude 
„nepřezkoumatelné“, protože jeho odůvodnění se prostě nebude 
soudu „líbit“. 

Tuto ústavodárnou myšlenku, kterou shora vyjmenovaní poja-
li za svou, bude ale nutné zohlednit též jinde a postupovat kon-
zistentně i v podobných ústavních situacích: obyčejný soud bude 
dále moci přezkoumávat, zda prezident jmenoval „správného“ 
předsedu vlády, „správného“ generála či velvyslance, nebo členy 
bankovní rady ČNB. 

Z prezidenta se tak má stát ze dne na den poslíček, loutka, kte-
rá musí začít vést spisy, pořídit si razítko a formuláře a vydávat 
rozhodnutí. A pokaždé se obávat, že jeho osobní odpovědnost 
jako hlavy státu bude přezkoumávána nikomu neodpovědnými 
soudci. Viděno očima čtvrtého senátu: prezident, hlava státu, je 
jenom jinak nazvaný ouřada. Ale to není vše, čeho bylo tímto roz-
hodnutím dosaženo.

„Člověče, vystuduj právnickou fakultu, přihlaš se do výběrové-
ho řízení a znej ty správné soudce a tvá doživotní kariéra je zajiš-
těna. Jen musíš být naší krve!“, to je též jedno z poselství, které 
z Brna dorazilo. A to další? „Občane, nemáš na vybranou. Tvou 
ústavu jsme i bez Ústavního soudu či Parlamentu přetvořili. Vol-
by, ve kterých odevzdáváš svůj hlas, má jistě svoji cenu, považ 
však jakou. Vládnout se totiž chystáme my, kdož parlamentní kon-
trole nepodléhají. A jak jinak, než nezávisle!“
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Ústavněprávní spor předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožo-
vé s prezidentem republiky ustupuje ve vnímání veřejnosti za 
jiné události, jejichž vnějškové efekty jsou nápadnější. Určitě jej 
zastiňuje vytrvalé úsilí expremiéra Jiřího Paroubka o udržení 
moci bez ohledu na výsledek voleb. Nemění to ale nic na jeho 
historickém významu, přesahujícím rámec kuriózního sporu 
vysokého státního úředníka s hlavou státu o zachování postavení, 
na které si činí nárok. 

Jeho důležitost spočívá v důrazném upozornění na nutnost 
společenské diskuse o vzájemných kompetenčních vztazích obča-
nů, moci zákonodárné, výkonné a soudní, a na naléhavost jejich 
nového legislativního vymezení. Naopak význam dalšího osudu 
Ivy Brožové po vyhraném sporu je z celospolečenského hlediska 
nepatrný, byť věci se daly do pohybu kvůli její neochotě uznat, že 
o jejím nároku na křeslo předsedkyně Nejvyššího soudu právem 
rozhodují úplně jiní lidé než ona sama. 

Revolta soudců

V 20. století ovlivnila chod světa manažerská revoluce, kte-
rá přinesla zásadní změny do řízení. Smysl pro černý humor mě 
přivedl na myšlenku zavést ironickým parafrázováním pojmu 
„manažerská revoluce“ název „soudcovská revoluce“ pro označe-
ní kastovnického politikaření části soudců a státních zástupců, 
kteří se vzpouzejí proti současnému vymezení kompetenčních 
vztahů tří základních subsystémů správy věcí veřejných. Ale nako-
nec jsem došel k závěru, že takové označení by bylo nepřiměřené 
i v žertu, neboť o revoluci v tomto případě nejde. Jedná se nanej-
výš o revoltu, umožněnou pověstnou „děravostí“ naší ústavy, kte-
rá dovoluje dvojznačný a někdy přímo nesmyslný výklad jejích 
jednotlivých ustanovení. 

Pyrrhovo vítězství vzpurné soudkyně

Zdeněk Jemelík

aktivista občanského spolku Šalamoun
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Nic revolučního by nepřineslo zejména převzetí správních 
činností soudcovskou samosprávou: stejní úředníci budou konat 
stejné činnosti jako dosud, jen je nebude platit a řídit minister-
stvo spravedlnosti, ale samosprávný soudcovský orgán v postave-
ní ministerstva. Zcela jistě by se v této souvislosti zvýšilo zatížení 
soudcovské komunity jako celku organizačními a administrativ-
ními činnostmi, jež za ni dosud vykonávalo ministerstvo: v tom-
to směru se úsilí věrozvěstů soudcovské samosprávy nesrovnává 
s opakovanými stížnostmi na zatížení soudcovského stavu admi-
nistrativními pracemi. 

Nebezpečné pro společnost jsou ovšem snahy o vymanění jus-
tice z dozoru moci výkonné a o dosažení naprosté nezávislosti 
ve jmenování a odvolávání soudců a soudních funkcionářů. Jejich 
uplatněním by vznikla mocenská struktura zcela nezávislá na vůli 
občanů, jimž má pokorně sloužit, která jako jediná ze subsystémů 
správy věcí veřejných by se personálně regenerovala jen podle 
své vůle a ze své činnosti by se nikomu dalšímu neodpovídala. 
Obavy, že by takto spravovaná soudní moc časem degenerovala, 
ztratila výkonnost, podlehla korupci, dopouštěla by se na obča-
nech svévole a zasahovala rušivě do působnosti moci výkonné 
a zákonodárné, jsou důvodné. 

Nositelé revolty proti ustáleným pořádkům v justici se často 
odvolávají na středověké teorie barona de Montesquieu o nut-
nosti oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, zanedbáva-
jíce skutečnost, že od poloviny 18. století se odehrály takové věci, 
jako zrod kybernetiky, rozvoj teorie řízení a manažerská revoluce. 
Přestože jsou zřejmě pod rozlišovací schopností ideologů soud-
covské samosprávy, změnily svět. Politikařící soudci si nepřipouš-
tějí možnost, že by zásady jejich guru v konfrontaci s uvedenými 
výsledky vývoje lidského myšlení nemusely obstát. Tvrdí, že jim 
jde o nezávislost moci soudní, kterou chtějí rozšířit do samo-
správného zvládnutí celého rozsahu státní správy soudů ve smys-
lu vymezení pojmu platným zákonem o soudech a soudcích. 

Posedlost nezávislostí

Avšak domyšleno do důsledků jejich úsilí ve skutečnosti smě-
řuje k dosažení takového stupně nezávislosti justice na ostat-
ních subsystémech veřejné moci, který by z ní učinil nadřaze-
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nou mocenskou strukturu, zasahující nejen do životů fyzických 
a právních subjektů řešením jejich sporů a trestáním jejich nepra-
vostí, ale také kontrolující ostatní složky veřejné správy a odpo-
vídající se za výkon své funkce jen sama sobě. Důkazem smyslu 
jejich snažení je právě kauza Ivy Brožové, jež patří k zvláštním 
případům, v nichž se moc soudní staví nad moc výkonnou a hra-
je jasnou „přesilovku“: o domnělém právu odvolané předsedkyně 
soudu ve sporu s prezidentem rozhodl soud, tedy justice rozho-
dovala sama o sobě a ve svůj prospěch. Mluví se v této souvislosti 
o snahách o nastolení soudcovského státu. 

Dochází-li k vzájemnému narušování činností jednotlivých sub-
systémů organizačního celku, svědčí to o tom, že pravidla jejich 
vzájemných kompetenčních vztahů nejsou správně nastavena. 
Organizační celek nelze za takových okolností spravovat skutečně 
efektivně. Stát není výjimkou a nelze proto přehlížet, že soudcov-
ská revolta občas přechází z roviny teoretických diskusí a lobová-
ní do konkrétních akcí, jež narušují chod státní správy. 

Spor kvůli odvolání Ivy Brožové z funkce předsedkyně Nej-
vyššího soudu mezi mocí soudní, představovanou Ústavním sou-
dem a vzpurnou předsedkyní Nejvyššího soudu na straně jedné, 
a mocí výkonnou, zastoupenou prezidentem republiky na straně 
druhé, není ojedinělou vzpourou. Snaha o prosazení kastovních 
zájmů soudců se většinou projevuje v různých drobných for-
mách, jako je maření kárných řízení, odpírání postoupení spisů 
ke kontrole ministerstvem či pokusy o bojkot některých organi-
začních a administrativních inovací. Ale některé její projevy mají 
skutečně značný rušivý účinek. 

Kauze Ivy Brožové předcházel např. útok na kompetenci minis-
tra spravedlnosti Pavla Němce, na němž se v souvislosti s kau-
zou „katarského prince“ podíleli soudci Monika Křikavová, Petr 
Stutzig, sesazená nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová a dal-
ší. Byť velké výstřelky posedlosti soudcovskou nezávislostí nejsou 
časté, nelze podceňovat jejich škodlivost. Kromě toho, že zaměst-
návají státní orgány nadbytečnou prací, podrývají důvěru veřej-
nosti v úroveň veřejné správy a vrhají stín na mezinárodní pověst 
České republiky. K znevážení dochází vždy, ať už utrpěla prestiž 
prezidenta republiky, ministra spravedlnosti, Ústavního soudu 
nebo Ivy Brožové – výsledný efekt je vždy záporný, nevyvážený 
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ničím přínosným. Např. nezaslouženě pošramocenou pověst 
ministra Pavla Němce nenapravilo usnesení Nejvyššího soudu, jež 
potvrdilo zákonnost jeho postupu v kauze „katarského prince“. 

Zadostiučinění Ivy Brožové – pokud bychom mu přiznali 
kladnou hodnotu – nemá větší význam než kvůli němu vyvola-
né neplánované legislativní práce či narušení chodu Nejvyššího 
soudu jeho dočasným ponecháním bez předsedy. Útoky na hlavu 
státu či místopředsedu vlády státními úředníky, kteří stojí v hie-
rarchii státní moci pod nimi, nejsou v Evropě obvyklé. Proto by 
měl každého soudce vést k uvážlivosti při rozhodování o účasti na 
vzpouře ohled na venkovní obraz státu, jemuž se zavázal sloužit. 
Vzdělanost soudce a soudcovská etika zavazují i v tomto případě. 
Soudce má přece uvážlivé jednání v popisu práce. 

Vzpoura předsedkyně

Vzpoura předsedkyně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu 
proti hlavě státu má snad jediný klad: je to tak velký výstřelek 
moci soudní, že jej nepřijala velká část odborné veřejnosti a nejed-
notní jsou i nositelé snah o rozšíření nezávislosti justice. Např. tři 
soudci Ústavního soudu, mezi nimi jeho předseda Pavel Rychet-
ský, zveřejnili svá odlišná stanoviska. Jimi se distancovali od usne-
sení pléna Ústavního soudu z 18.6.2006, jímž bylo na návrh Ivy 
Brožové jako protiústavní zrušeno ustanovení zákona o soudech 
a soudcích, na které se odvolal pan prezident v rozhodnutí o je-
jím odvolání. 

Předseda Soudcovské unie Jaromír Jirsa vyjádřil veřejně 
pochybnost o vhodnosti setrvání Ivy Brožové ve funkci předsed-
kyně Nejvyššího soudu. Je ovšem škoda, že Soudcovská unie se 
neujala včas role zprostředkovatele a nepřiměla vzpurnou soud-
kyni ke stažení ústavní stížnosti a k rezignaci ještě před jednáním 
II. senátu Ústavního soudu. Převážná část ohlasů na rozhodnutí 
Ústavního soudu v tisku vyznívá v jeho neprospěch. Pro vzdor 
Ivy Brožové proti prezidentovi nenašla pochopení ani část soud-
ců Nejvyššího soudu. To vše by mohlo podpořit hlasy zdravého 
rozumu při provádění legislativních změn, jejichž potřebu vyvo-
lala právě obě zmíněná usnesení. 

Obě rozhodnutí Ústavního soudu a rovněž prezidentova reakce 
na ně vyvolaly živou diskusi, která upozornila veřejnost na vleklý 
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spor o hranice soudcovské nezávislosti a neodvolatelnosti mezi 
mocí výkonnou a částí soudců, vyžívajících se v kastovním poli-
tikaření, který probíhá s proměnlivou intenzitou již řadu let. Pan 
prezident se vyjádřil, že nález senátu Dagmar Lastovecké zname-
ná nebezpečný posun polistopadových poměrů od parlamentní 
demokracie k ničím neomezené soudcovské autonomii. Někte-
ří „demokratičtí extrémisté“ se cítili pohoršeni tím, že si dovolil 
projevit nesouhlas s názorem Ústavního soudu. Dali tím najevo 
poplatnost totalitnímu myšlení, které vyžaduje bezpodmínečnou 
podřízenost autoritám a zakazuje svobodnou diskusi o tabuizova-
ných tématech. 

Proti nim namítám, že Ústavní soud přece není nadán božskou 
neomylností. Prezident je ovšem povinen řídit se jeho nálezem. 
Uznal to a nejmenoval nového předsedu Nejvyššího soudu ČR, ač 
z jeho hlediska bylo jeho místo neobsazeno. Podřídil se tedy auto-
ritě Ústavního soudu. Tím to ale končí a to nejen pro prezidenta, 
ale pro každého z nás. V demokratické společnosti mají občané 
– prezidenta nevyjímaje – právo svobodně diskutovat o věcech 
veřejných a každá autorita může být ve veřejné diskusi přezkou-
mána a zpochybněna. 

Ústavní soud ČR je nejvyšší soudní autoritou v zemi a většinou 
vydává moudrá a poučná rozhodnutí. V některých případech 
se ale může mýlit. Ostatně prezidentovi jdou příkladem někteří 
soudci obecných soudů, a to tím, že veřejně odmítají podrobovat 
se ve své praxi rozhodnutím Ústavního soudu ČR, ač jsou pro ně 
dle ústavy závazná. Zcela protismyslně vnímají povinnost respek-
tovat ústavní nálezy jako zásah do své rozhodovací nezávislosti, 
čili staví soudcovskou svévoli nad zákon.

Vyvolaná diskuse je hlavně věcí intelektuálů: účastní se jí 
soudci, politici, advokáti, novináři, občanští aktivisté a další. 
Není slyšet hlas příjemců služeb justice, tedy stran řízení, jichž 
jako by se věc vůbec netýkala. Ostatně i ti z nich, kteří se vyjád-
řit chtějí, mají v nejlepším případě možnost diskutovat na inter-
netu, protože autocenzurní mechanismy „papírového“ tisku 
jejich názor nepropustí na veřejnost. Ale právě na jejich hřbety 
dopadají případná selhání soudů, způsobená povyšováním soud-
covské nezávislosti nad zákon, takže by jim mělo být umožněno, 
aby k věci řekli své. 
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Zatímco diskutující společenské skupiny vstupují do děje soud-
ního řízení jen jako herci a diváci, kteří po skončeném předsta-
vení odcházejí domů bez sebemenší újmy na zdraví, životy jus-
ticí obsloužených občanů bývají často jejím počínáním hluboce 
zasaženy. Sotva by se s názory Ivy Brožové či Dagmar Lastovecké 
shodl např. muž, jenž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody za jednu z vražd, spáchaných manželi Stodolový-
mi a část trestu skutečně odpykal. Sotva by s oběma dámami sou-
hlasili obvinění, kteří se souhlasem soudu strávili dlouhé měsíce 
i roky ve vazbě a nakonec byli obvinění zproštěni. 

Určitě by se s nimi neshodli poškození v majetkoprávních spo-
rech, kteří si museli jít pro spravedlnost až k Evropskému soudu 
pro lidská práva, ani postižení a postižené z opatrovnických spo-
rů, jimž se kvůli průtahům řízení a neodbornému, často podjaté-
mu postupu soudců opatrovnických soudů odcizily děti. Ti všich-
ni by řekli, že nezávislost soudců má být omezena sankcemi vynu-
titelnou povinností respektovat zákon a judikáty vyšších instan-
cí. A požadovali by, aby byla doživotní neodvolatelnost soudců 
nahrazena přijímáním začátečníků na zkoušku, a po doživotním 
jmenování průběžným sledování kvality rozhodování a výkonnos-
ti s navazující možností odvolání za profesní selhání. Samozřejmě 
by namítali neúčelnost jmenování předsedů a místopředsedů sou-
dů na časově neomezenou dobu.

Ochrana kastovních zájmů

Postup Ústavního soudu ČR v kauze Ivy Brožové vstoupí do 
dějin české justice jako příklad zneužití neomezenosti soudní 
moci k ochraně kastovních zájmů soudců. Připomíná jeho smut-
ně proslulá rozhodnutí o zachování 13. a 14. platů soudců v době 
úsporných opatření pod záminkou, že jde o nezbytnou podmín-
ku zajištění jejich nezávislosti. Zpětný pohled prozrazuje, že došlo 
k účelovému, zřejmě předem promyšlenému, ústavním princi-
pům odporujícímu přizpůsobení procesního postupu potřebám 
dosažení stanoveného cíle, jímž bylo pokoření prezidenta zaštítě-
ním osobního zájmu kolegyně. Je smutné, že cesta Ústavního sou-
du k cíli vedla přes spekulativní zpochybnění několika ústavních 
principů a zákonných ustanovení. Došlo ke znevážení ústavou 
a zákonem vymezeného poslání Ústavního soudu. Připomínám, 
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že i přihlížení soudu k osobním a kastovním vztahům je korupč-
ním jednáním.

Hned prvým krokem – pochybným uznáním přípustnosti 
ústavní stížnosti Ivy Brožové – porušil senát Dagmar Lastovec-
ké ústavní princip rovnosti občanů před zákonem ve prospěch 
stěžovatelky. Obsloužil ji jako „protekčního zákazníka“. V době 
předložení ústavní stížnosti ležela ještě u Městského soudu 
v Praze správní žaloba Ivy Brožové proti prezidentovu rozhod-
nutí o jejím odvolání. Sama stěžovatelka si byla vědoma, že tato 
okolnost je překážkou projednání ústavní stížnosti. Uvedla v ní, 
že ji podává „z opatrnosti“, tedy aby předešla marnému vypršení 
lhůty pro podání ústavní stížnosti čekáním na projednání správ-
ní žaloby. 

Ústavní stížnost je posledním národním mimořádným oprav-
ným prostředkem, který smí být uplatněn až po vyčerpání všech 
ostatních, s výjimkou návrhu na obnovu řízení. V poslední době 
Ústavní soud odmítá ústavní stížnosti, podané souběžně s jiným 
mimořádným opravným prostředkem, jako podané neoprávně-
nou osobou, čili pro předčasnost. V tomto protekčním případě 
vytvořil sofistikovanou myšlenkovou konstrukci, kterou odůvod-
nil přípustnost projednání ústavní stížnosti bez ohledu na nevy-
řízenou správní žalobu. Jeho rozhodnutí je pochybné, protože 
Ústavní soud není vrcholem soustavy obecných soudů a nemá 
právo mařit jejich jednání předjímáním jejich rozhodnutí. Ústav-
ní soud tímto rozhodnutím ušetřil stěžovatelku dlouhého čekání 
na právní moc rozhodnutí správního soudu, ale současně poskytl 
předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému jeden z argu-
mentů pro vyjádření odlišného názoru. 

V dalším kroku dal přednost projednání v plénu Ústavního sou-
du návrhu Ivy Brožové na zrušení § 106 odst. 1 zákona o soudech 
a soudcích před rozhodnutím o samotné stížnosti. Plénum Ústav-
ního soudu jejímu návrhu vyhovělo a zrušilo zmíněné ustanove-
ní. Tím pominula nezbytnost projednání správní žaloby stěžova-
telky a současně vznikl zásadní argument pro pozdější vyhovění 
její ústavní stížnosti II. senátem. Kdyby senát projednal přednost-
ně ústavní stížnost, chyběl by mu k odůvodnění zrušení platnos-
ti prezidentova rozhodnutí argument neplatnosti § 106 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích. 
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Pro přehlednost shrnuji: senát Dagmar Lastovecké zabil nikoli 
dvě, ale hned tři mouchy jednou ranou: 1. učinil bezpředmětnou 
správní žalobu a tím odstranil procesní překážku pro projedná-
ní ústavní stížnosti 2. předešel průtahům projednání ústavní stíž-
nosti čekáním na právní moc správního rozhodnutí 3. zrušením 
platnosti § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích si připravil 
důvod pro zrušení prezidentova rozhodnutí o odvolání Ivy Brožo-
vé. Jako celek působí postup Ústavního soudu dojmem chytře 
vymyšlené zlomyslné soudcovské intriky.

Účelový krok

Dalším účelovým krokem II. senátu bylo připuštění zpětné 
účinnosti jeho rozhodnutí. Zrušení odvolání Ivy Brožové z funk-
ce předsedkyně Nejvyššího soudu z důvodu neplatnosti § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích, která nastala půl roku po 
prezidentově rozhodnutí, vyvolává právní nejistotu. Nelze žádat 
po žádném uživateli právních předpisů, který se drží jejich plat-
ného znění, aby předjímal budoucí rozhodnutí Ústavního soudu 
nebo zákonodárného sboru. Občané musí mít jistotu, že se práv-
ní závěry státních orgánů nebudou měnit k jejich škodě v důsled-
ku pozdějších změn právních předpisů. Zákaz zpětného působe-
ní vývoje práva platí v celém civilizovaném světě. U nás v úterý 
12. září 2006 platit přestal. Z právního státu jsme se rázem stali 
Absurdistánem.

Aby mohl zrušit platnost prezidentova rozhodnutí, musel se 
Ústavní soud účelově vypořádat s principem „kdo jmenuje, odvo-
lává“, uplatněným v tomto případě ustanovením § 106 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích. Ústava v čl. 62 přiznává preziden-
tovi republiky pravomoc jmenovat soudce Ústavního soudu, jeho 
místopředsedu a místopředsedy a jmenovat ze soudců předsedu 
a místopředsedu Nejvyššího soudu. O právu odvolávat ústava 
mlčí. Protože tvůrci ústavy zřejmě nepočítali s možností, že by byl 
předseda Nejvyššího soudu jmenován doživotně a byl zcela neod-
volatelný, z logiky věci vyplývá, že protějškem pravomoci jme-
novat je pravomoc odvolat, pokud není odvolání upraveno jinak 
zákonem. 

Formulace čl. 62 ústavy ukazuje, že tvůrci ústavy stanovili 
pro jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu jiný 
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režim než pro jmenování předsedů a místopředsedů obecných 
soudů. Je to přirozené, protože by bylo nesmyslné, aby předsedu 
či místopředsedy těchto vrcholných justičních institucí odvoláva-
li ústavní činitelé, kteří stojí v hierarchii státní moci níže než oni. 
Nedbání této zásady vede až ke komickým účinkům rozhodování 
Ústavního soudu v této věci. 

Senát Dagmar Lastovecké tvrdí, že princip „kdo jmenuje, odvo-
lává“ platí jen v oblasti moci výkonné, netýká se moci soudní. 
Jeho názor ale nemá oporu v gramatickém výkladu ustanove-
ní ústavy, Listiny základních práv a svobod či Úmluvy o ochraně 
základních práv a svobod. Jde tedy o spekulaci soudců Ústavního 
soudu povýšenou na úroveň zákona. Ostatně proti tomuto názoru 
lze namítnout použití principu „kdo jmenuje, odvolává“ u jmeno-
vání a odvolání guvernéra České národní banky, které se po počá-
tečních rozpacích vžilo.

Sabotážní akt

Senát Dagmar Lastovecké se v této souvislosti odvolává na 
ustanovení ústavy, která v čl. 81 uvádí, že „soudní moc vykoná-
vají jménem republiky nezávislé soudy“ a v čl. 82 odst. 1 stanoví, 
že „soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí“. Aby mohl tuto 
ústavní zásadu použít jako hůl na prezidenta, musel Ústavní soud 
vyvrátit tezi o dvojakosti funkce předsedy a místopředsedy soudu, 
jenž podle ní sice zůstává po svém jmenování soudcem se vším, 
co k tomu náleží, ale současně podléhá zákonem stanovenému 
režimu úředníka státní správy soudů. 

Ústavní soud musel za tím účelem nepřímo popřít platnost 
ustanovení čl. 91 odst. 2 ústavy, jež výrokem „působnost a organi-
zaci soudů stanoví zákon“ podřizuje soudnictví moci zákonodár-
né. Dále musel zpochybnit vliv ustanovení celé hlavy III zákona 
o soudech a soudcích na posuzování jak znění § 106 odst. 1 zmi-
ňovaného zákona, tak obsahu ústavní stížnosti Ivy Brožové. Hlava 
III definuje pojem státní správy soudů. Určuje, že jejím ústředním 
orgánem je ministerstvo spravedlnosti a zmiňuje se o předsedovi 
a místopředsedovi Nejvyššího soudu jako o podřízeném orgánu. 

Popřením zásady, že funkce předsedy soudu jako orgánu státní 
správy je manažerskou funkcí, podléhající odpovídajícímu režimu 
zacházení s jejím nositelem, Ústavní soud prakticky zbavuje 
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ministerstvo spravedlnosti personálních nástrojů k zajištění výko-
nu jeho pravomoci v oblasti státní správy soudů. Snadná a rychlá 
výměna selhavšího manažera patří k základním podmínkám výko-
nu řídící činnosti. 

Dosavadní praxe činnosti kárných senátů nasvědčuje tomu, že 
bude-li podmínkou odvolání předsedy a místopředsedy soudu 
jejich rozhodnutí, budou ve skutečnosti většinou neodvolatelní 
bez ohledu na úroveň své práce. Účinky stanoviska Ústavního 
soudu dopadají také na hlavy předsedů vrchních a krajských sou-
dů, jejichž pravomoc vůči podřízeným předsedům nižších soudů 
byla rovněž zasažena. V tomto směru má rozhodnutí Ústavního 
soudu o nedělitelnosti postavení předsedy a místopředsedy sou-
du jako orgánu správy soudů a současně soudce přímé důsledky 
sabotážního aktu.

Korunou účelovosti postupu senátu Dagmar Lastovecké je tvr-
zení, že odvoláním Ivy Brožové z funkce předsedkyně Nejvyššího 
soudu pan prezident nepřípustně zasáhl do jejích ústavou zaruče-
ných základních práv a svobod. Kráceno mělo být její právo neru-
šeně vykonávat úřad, který jí byl svěřen jmenováním prezidentem 
republiky, podle nepřímo vysloveného názoru Ústavního soudu 
zřejmě bez ohledu na úroveň výkonu funkce. 

Ve skutečnosti Ústavní soud Ivě Brožové cynicky přiznal prá-
vo nadřadit uspokojení ze setrvání ve funkci předsedy Nejvyšší-
ho soudu nad zájem jeho hladkého fungování. Uznal současně 
její právo zůstat v křesle předsedy Nejvyššího soudu do dosažení 
věku 70 let bez starosti o mínění výše postavených ústavních 
činitelů, soudců Nejvyššího soudu, odborné veřejnosti, novinářů 
i řadových občanů, pokud je věc zajímá. 

Je tedy zřejmé, že Ústavní soud chránil něco, co za ochranu 
nestálo, naopak, co chránit neměl. druhý senát zde zneužil usta-
novení čl. 87 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu ČR, podle 
kterého „Ústavní soud rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravo-
mocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do 
ústavně zaručených základních práv a svobod“, neboť sobě při-
vlastněné právo vykonávat neuspokojivě svěřený veřejný úřad 
není ústavou chráněný zájem občana, ale nemravné poškozování 
daňových poplatníků. Názor Ústavního soudu, že odvolání před-
sedkyně Nejvyššího soudu bylo přípustné pouze cestou kárného 
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řízení, je nesmyslný, protože podle současné právní úpravy kár-
ného řízení je takové řízení neproveditelné.

Nedůstojná situace

Obě rozhodnutí Ústavního soudu mají kromě bezprostředního 
účinku zrušení platnosti prezidentova rozhodnutí o odvolání Ivy 
Brožové z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu další negativní 
právní důsledky, které svým dosahem daleko převažují její osobní 
prospěch. Společnost tak zaplatí za úspěšnost její vzpoury proti 
hlavě státu nesmírně vysokou cenu.

Rozhodnutí Ústavního soudu především navodila zvláštní 
právní stav, v němž budou předsedové a místopředsedové soudů 
všech stupňů neodvolatelní do dosažení věku 70 let až do té doby, 
než poslanecká sněmovna zreformuje zmrzačený zákon o sou-
dech a soudcích, popř. i další související předpisy. Za běžných 
podmínek fungování politického systému uvážlivá příprava nove-
ly zákona a její projednání parlamentem si vyžádá několik měsíců. 
Bude-li k této věci opozice přistupovat stejným obstrukčním způ-
sobem, jakým blokovala obsazení funkcí v poslanecké sněmov-
ně a ustavení vlády, zahladí jizvu v zákoně o soudech a soudcích 
teprve sněmovna, vzešlá z příštích voleb. 

Tvrzení, že se odstraněním § 106 odst. 1 ze zákona o soudech 
a soudcích a potvrzením neodvolatelnosti předsedů soudů sená-
tem Dagmar Lastovecké vlastně nic zvláštního nestalo, protože 
předsedové soudů mohou být i tak odvoláváni podle předpisů 
o kárném řízení proti soudcům, je klamáním národa. Stále totiž 
platí zásada římského práva „nullum crimen, nulla poena sine 
lege“, tedy že nelze trestat za zločin, který není definován záko-
nem, a pro který není stanoven přiměřený trest. Současná práv-
ní úprava dovoluje kárné trestání soudců jen za zaviněné průtahy 
řízení, neetické jednání a za snižování důstojnosti soudního říze-
ní, jeho stran a soudcovského stavu. Zákonem nejsou definovány 
žádné kárně stíhatelné přestupky při výkonu funkce státní správy 
soudů, nelze je tedy kárně stíhat. Náprava zásahu Ústavního sou-
du do právní úpravy odvolávání předsedů soudů bude z uvede-
ných důvodů velmi složitá, pracná a zdlouhavá.

Popřením práva prezidenta republiky a všech řídích orgánů 
státní správy na odvolání podřízených předsedů a místopředse-



128

dů soudů byla snížena účinnost kontrolních funkcí moci výkonné 
nad justicí téměř k nule. Byla tak porušena vyváženost soustavy 
kontroly nad státní mocí, v které moc zákonodárná podléhá kon-
trole voličů, moc výkonná kontrole mocí zákonodárnou a moc 
soudní byla kontrolována aspoň v omezeném rozsahu mocí 
výkonnou. Obavy prezidenta z tohoto nedemokratického posunu 
vývoje našeho systému veřejné správy skutečně nejsou liché. 

Pomineme-li absenci zákonného vymezení kárně stíhatelných 
vad výkonu předsedy soudu jako orgánu státní správy soudů, 
v případě potřeby odvolat předsedu nebo místopředsedu Nej-
vyššího soudu kárným řízením by vznikla přímo lahůdková, až 
komická procesní situace. Podle zákona o řízení ve věcech soud-
ců a státních zástupců jediným činitelem, oprávněným podat kár-
nou žalobu na předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu, je 
ministr spravedlnosti. Příslušným kárným soudem je Vrchní soud 
v Olomouci, vůči jehož soudcům má předseda Nejvyššího soudu 
kárnou pravomoc. Případné odvolání proti rozhodnutí kárného 
senátu Vrchního soudu by řešil Nejvyšší soud, čili soudci, pod-
řízení obžalovanému. Tato procesní situace mi připadá až trap-
ná, neboť svěřuje rozhodování o kárné žalobě proti předsedovi 
Nejvyššího soudu soudcům nižšího stupně a v prvoinstančním 
a zvláště odvolacím řízení zvyšuje na maximum pravděpodobnost 
působení kastovní solidarity soudců kárného senátu s obžalova-
ným. Horší zajištění nestrannosti rozhodování kárného senátu si 
snad ani nelze představit. 

Vzhledem k významu postavení předsedy Nejvyššího soudu 
jako druhé nejvýznamnější osoby v hierarchii státní správy soudů 
je Ústavním soudem vyvolaná procesní situace při kárném řízení 
proti předsedovi či místopředsedovi Nejvyššího soudu nedůstoj-
ná. Ústavní soud se v tomto případě opět jednou zachoval jako 
duch, vznášející se nad vodami, kterého praktické účinky jeho 
učeně se tvářících, běžnému smrtelníkovi často zcela nepochopi-
telných spekulací vůbec nezajímají. Držel se při tom „revoluční“ 
představy o postavení moci soudní v systému veřejné správy. Při 
vší úctě k Ústavnímu soudu si dovoluji tvrdit, že jím uplatněná 
představa je mylná. 

Nezávislost soudů a soudců není totéž co oddělení moci soud-
ní od moci zákonodárné a moci výkonné a už vůbec ne povýšení 



129

moci soudní na božské postavení nadřazenosti nad ostatními sub-
systémy státní moci. Nezávislost soudů a soudců znamená právo 
a povinnost rozhodovat o právních věcech jen podle práva a svě-
domí, s vyloučením jiných vnějších vlivů, např. mocensko-politic-
kých, ale i – to podtrhuji – stavovských zájmů. 

Ideologové „soudcovské revolty“ uznávají, že po této stránce je 
u nás nezávislost soudců a soudů dostatečně chráněna. Naopak 
z ústavního vymezení postavení soudců a soudů a z ustanovení 
navazujících zákonů je patrné, že soudní moc vůbec není od dal-
ších subsystémů státní moci oddělena, naopak je s nimi propoje-
na sítí vzájemných vazeb, v nichž se někdy dostává do stavu pod-
řízenosti, jindy je naopak v nadřazeném postavení. Např. soudní 
moc se podle ústavy negeneruje sama ze sebe, ale vzniká teprve 
vydáním příslušných zákonů mocí zákonodárnou a jmenováním 
soudců mocí výkonnou. 

Ostatně zrovna obě dosud vydaná rozhodnutí Ústavního sou-
du jsou příkladem nesmyslnosti tvrzení o vzájemném oddělení tří 
sloupů státní moci, neboť výrazným způsobem zasáhla do působ-
nosti moci výkonné odebráním ústavní pravomoci prezidentovi 
republiky, ministerstvu spravedlnosti a předsedům soudů, a do 
působnosti moci zákonodárné, kterou přinutila nově uspořádat 
právní vztahy, jež se dosud řídily ustavením čl. 62 ústavy a zruše-
ným § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Slabinou pohledu Ústavního soudu na postavení soudců 
a soudů v systému státní moci, který se předkládá v rozhodnu-
tích k ústavní stížnosti Ivy Brožové, je zanedbání vůle občanů 
jako základního zdroje moci v demokratickém státu a posloup-
nosti jejího přenášení na mocenské instituce. Nejsilnější jsou 
rozhodnutí občanů, uplatněná bezprostředně, nástroji přímé 
demokracie: přímou volbou nositelů moci, referendem, plebis-
citem. V zastupitelské demokracii stojí na prvním místě moc 
zákonodárná, která se přímo opírá o vůli občanů, vyjádřenou 
ve volbách. Od moci zákonodárné pak odvozuje své postavení 
moc výkonná. Na moci zákonodárné závisí jmenováním, nutnos-
tí řídit se zákony a podrobit se kontrole volenými orgány. Moc 
soudní závisí na moci výkonné jmenováním, na moci zákonodár-
né povinností ctít zákony. Její demokratický mandát je nejvíce 
zprostředkovaný, tedy nejslabší. Nárok na nadřazené postave-
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ní soudní moci nad ostatní subsystémy veřejné správy je proto 
neopodstatněný.

Bumerangový efekt

K zajímavostem kauzy Ivy Brožové patří i srovnání obou usne-
sení Ústavního soudu a nesouhlasných stanovisek tří soudců 
Ústavního soudu k usnesení pléna Ústavního soudu z 18. červ-
na 2006. Dokazuje, že přijaté závěry Ústavního soudu jsou ryze 
spekulativní, neboť všechny choulostivé sporné body usnesení 
lze posuzovat přímo protikladně, přičemž laika mate zdánlivá 
logičnost argumentace obou stran pro vzájemně si odporující 
názory. 

Zejména senát Dagmar Lastovecké dospívá ke svým stanovis-
kům cestou velmi volných úvah, až příliš velkoryse dotvářejících 
texty ústavy a zákonů. Logiku postrádají jeho odkazy na předešlé 
zrušení platnosti § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. Jeho 
účinnost byla překonána novým zákonodárným aktem Poslanec-
ké sněmovny, jež se znalostí stanoviska Ústavního soudu přijala 
paragraf znova v upraveném znění. II. senát tedy nebyl oprávněn 
vyčítat prezidentovi, že se ve svém rozhodnutí o odvolání Ivy 
Brožové opřel o § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, přes-
tože měl vědět, že Ústavní soud jej již dříve v jeho původním zně-
ní zrušil, a měl tedy tušit jeho protiústavnost. 

Naproti tomu zkoumání postupu moci výkonné proti předsed-
kyni Nejvyššího soudu ukazuje, že jak ministr spravedlnosti, tak 
prezident republiky se přísně drželi pravomocí, které jim poskyt-
la tehdy platná právní úprava. Zdravý rozum se vzpírá přijmout 
názor, že jejich postup byl neplatný, protože o půl roku později 
Ústavní soud zrušil § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 

Další zajímavostí je v usnesení II. senátu Ústavního soudu 
z 12.9.2006 uvedený přehled různých modelů začlenění moci 
soudní do systému orgánů státní moci, používaných v Evropě. 
Z něho je především zřejmé, že v žádné evropské zemi se neu-
platňuje v čisté podobě takový systém, o jehož nastolení usilují 
politikařící soudci. Mimo to se neuvádí srovnání kvality soudnic-
tví v zemích s různými modely. Přitom je např. známo, že italská 
justice má nevalnou pověst a vyznačuje se téměř českou zdlouha-
vostí soudního řízení, ačkoli v Itálii používají uspořádání organi-
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začního začlenění justice do veřejné správy, které je snad nejbližší 
představám ideologů české soudcovské revolty. 

Autoři usnesení se ale zejména nezamýšlejí nad použitelností 
jiných evropských modelů v našich podmínkách. Na rozdíl od 
většiny srovnávaných zemí naše justice byla postižena čtyřiceti 
lety služby protiprávnímu totalitnímu režimu. Toto dědictví za 
sebou stále vleče v podobě nedokončené obnovy demokratické-
ho právního řádu a přítomnosti jistého počtu totalitních soudců, 
prokurátorů a policejních důstojníků v řadách soudců. Dosud 
soudí soudci, kteří mají na svědomí uvěznění Václava Havla nebo 
smrt Pavla Wonky. Lze se domnívat, že soudci, kteří se kvalifikova-
li za totality, se při nejlepší vůli nemuseli zcela zbavit navyklých 
myšlenkových stereotypů, které mohou být v rozporu s pravidly 
výkonu soudní moci v demokratických podmínkách. Společenský 
dozor nad výkonem justiční služby je tedy obzvlášť nutný. 

Vyhovění ústavní stížnosti Ivy Brožové může mít pro justici 
bumerangový efekt. Vyvolalo zájem veřejnosti o stanovení při-
měřeného rozsahu soudcovské nezávislosti a o správné nastave-
ní kompetenčních vztahů mezi soudnictvím a ostatními složkami 
státní moci. Zásahem Ústavního soudu způsobená mezera v záko-
nu o soudech a soudcích patrně vyústí v jeho novelizaci, popř. 
i v úpravu dalších předpisů. Vynucené legislativní úpravy nemusí 
nutně dopadnout k úplné spokojenosti soudcovské lobby. 

Společenská kritika stavu justice je příznivá pro zákonné zakot-
vení různých požadavků, jež mluvčí soudců zpravidla odmítají. 
Patří k nim například sankcemi vymahatelná povinnost řídit se 
při rozhodování zákony a judikáty Ústavního a Nejvyššího soudu, 
rozšíření okruhu přestupků, stíhatelných kárným řízením, zřízení 
samostatných kárných soudů, personálně oddělených od obec-
ných soudů, zřízení institutu soudce na zkušenou, zavedení peri-
odického přezkušování způsobilosti soudce zastávat úřad, oslabe-
ní ochrany soudců před stíháním za zneužití pravomoci ke škodě 
stran řízení, omezení funkčního období předsedy soudu atd.

Týdeník Euro ze 4. 9. 2006 uvedl v souvislosti s kauzou Ivy 
Brožové znepokojující úvahy o možném vlivu jejích osobních 
vztahů na rozhodování Ústavního soudu a předpověděl pochyb-
ný výsledek, jehož jsme se nakonec dočkali v usnesení druhého 
senátu z 12. 9. 2006. Právě proto, že pod usnesením jsou pode-
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psáni soudci, kteří si během svého působení u Ústavního soudu 
vysloužili úctu veřejnosti, je shoda předvídání Eura se skutečností 
zarážející. 

Vyslovená představa, že by se soudci mohli ve svém uvažová-
ní nechat ovlivnit osobními sympatiemi, je přímo svatokrádežná 
a je neslučitelná s vírou v soudcovskou nezávislost, neboť v tomto 
pojmu je skryta i nezávislost na osobních vztazích. Mají-li noviná-
ři poznatky, které jim umožní se o soudcích takto neuctivě vyjad-
řovat, nelze jim to zakázat a soudci se mohou před jejich jedovatý-
mi pery hájit pouze tím, že jim svým chováním neposkytnou lát-
ku. To ale nečiní a zasluhují se tak sami o nelichotivé hodnocení 
jejich mravní úrovně.

 Nemravné rozhodnutí

Odvolávaje se na právo na svobodnou diskusi si tedy dovolu-
ji tvrdit, že obě zde zmíněná rozhodnutí Ústavního soudu jsou 
nejen protiústavní, ale i nemravná, protože otřásají důvěrou 
v nestrannost Ústavního soudu. Jsou nepřijatelná zvláště tím, že 
k nim Ústavní soud dospěl pochybným procesním postupem, 
jímž poskytl Ivě Brožové výhody, kterých by se jiní stěžovatelé 
nedomohli. Při vší úctě k soudcům Ústavního soudu musím při-
pustit, že byla zpochybněna i osobní způsobilost některých z nich 
zastávat úřad, protože se stali podezřelými z korupčního chování. 

Vzhledem k převážně zápornému ohlasu veřejnosti na obě 
usnesení Ústavního soudu je na místě uvažovat o nutnosti jejich 
přezkoumání Soudním dvorem Evropských společenství, popř. 
Evropským soudem pro lidská práva. Pokud stěžovatelka přijala 
osobní výhody poskytnuté výše popsaným způsobem, dala naje-
vo, že její nesebekritická ctižádost je silnější než úcta k právu. 
Dodatečně tak znova potvrdila, že není vhodnou osobou v čele 
Nejvyššího soudu ČR.

Podstatné je, že k tomuto sporu nemělo vůbec dojít. Laické 
veřejnosti připomínám, že prezident se nedotkl postavení Ivy 
Brožové jako soudce, pouze jí odebral řízení Nejvyššího soudu 
ČR. Nevyhodil ji nečekaně na dlažbu, nevzal jí vysoký soudcov-
ský plat, nezabránil jí soudit do dosažení věku 70 let. Jmenování 
Ivy Brožové provázely pochybnosti o přiměřenosti její odborné 
způsobilosti vyhovět nárokům postavení předsedkyně Nejvyšší-
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ho soudu ČR. Došlo kvůli tomu k ostrému sporu mezi tehdejším 
ministrem spravedlnosti Jaroslavem Burešem a prezidentem Hav-
lem. Toho si je jistě předsedkyně Nejvyššího soudu ČR vědoma 
a neměla proto zatížit dalším sporem ještě i ukončení svého půso-
bení v této náročné funkci. 

Úřad předsedy soudu je vysoká manažerská funkce. K umění 
dobrého manažera patří schopnost poznat, kdy přišel čas odejít. 
Dobrý manažer ví, že k úspěchu potřebuje mít aspoň únosné vzta-
hy s klíčovými osobnostmi vnějšího prostředí, s nímž při výkonu 
své funkce komunikuje. Řízený kolektiv musí zvládnout tak, aby 
měl jeho většinovou podporu i tehdy, když provádí nepříjemná 
opatření. 

Předseda nejvyššího soudu, s nímž nemluví prezident republi-
ky, a možná ani předseda vlády a ministr spravedlnosti, je něčím, 
čím se díky Ivě Brožové nepříjemně lišíme od zbytku Evropy. 
Takový předseda soudu nemá z praktického hlediska právo na 
existenci, protože bez únosné úrovně komunikace s klíčovými 
ústavními činiteli se při výkonu funkce neobejde. V její nepro-
spěch hovoří i skutečnost, že nemá oporu ani v kolektivu soudců 
Nejvyššího soudu ČR. 

Spor má ještě jednu stránku: pro velkou část občanů je prezi-
dent republiky – bez ohledu na osobu – jedním ze symbolů naší 
státnosti. Václav Klaus se dle průzkumů veřejného mínění dlou-
hodobě těší vysoké úctě výrazné většiny obyvatel. Je překvapivě 
vnímavý k názorům řadových občanů a lze s ním vhodnou for-
mou diskutovat. Jít s ním za těchto okolností do tvrdého sporu, 
jenž by mohl skončit zpochybněním autority jak jeho osobně, 
tak úřadu prezidenta republiky obecně, je prostě neslušné. Tako-
vé jednání by bylo omluvitelné, kdyby se prezident republiky na 
stěžovatelce dopustil zjevné křivdy, kdyby ve svém úřadě odvedla 
bezchybný, nezpochybnitelný výkon. O takový případ se ale zřej-
mě nejedná. Iva Brožová by se proto měla své funkce vzdát.
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12. září 2006 došlo k rozuzlení kauzy, na které čeká již od úno-
ra nejen odborná právnická veřejnost. Ústavní soud dal ve sporu 
o odvolání z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu za pravdu Ivě 
Brožové a ta tak nadále tuto instituci povede.

Krok Ústavního soudu odůvodnila soudkyně a zpravodajka 
Dagmar Lastovecká takto: „Nelze oddělovat funkci předsedy sou-
du od funkce soudce, tudíž nemůže být předseda odvoláván mocí 
výkonnou ale v rámci moci soudní.“ Tato argumentace soudkyně 
Ústavního soudu postrádá elementární logiku. Nesmyslně stírá 
rozdíl mezi povoláním a prací soudce a řídící, manažerskou funk-
ci předsedy či předsedkyně soudu.

Nešťastný je i fakt, že tento závažný odborný problém se na 
veřejnosti a v médiích často prezentuje jako osobní boj Klaus 
versus Brožová. Není tomu tak. Prezident republiky se účastní 
sporu, protože paní Brožovou jmenoval a poté dle tehdy platné 
právní úpravy na žádost ministra spravedlnosti a jako jediný, kdo 
tak mohl učinit, odvolal. O tom, že tak učinil plně v rámci zákona 
není sporu, sám Ústavní soud to uvedl.

Odůvodněné odvolání

Je užitečné si připomenout důvody vedoucí k odvolání – dle 
bývalého ministra spravedlnosti se od roku 2002 zhoršuje stav 
jednotlivých agend Nejvyššího soudu a není plněno jeho poslání, 
které spočívá v péči o jednotnost soudního rozhodování. Návrh 
na odvolání projednala tehdejší vláda a podepsal i Jiří Paroubek 
– další důvod pro odmítnutí bipolarity sporu Klaus x Brožová.

V diskuzi o oprávněnosti či neoprávněnosti se ztrácí podstatná 
věc – paní Brožová neplnila a neplní svojí funkci dostatečně kva-
litně, svůj post nezvládá. Proti jejímu jmenování do takto vysoké 

Nedotknutelná Iva Brožová

Jan Petrůj

student VŠE v Praze
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funkce s enormní odpovědnosti před lety protestovala nezane-
dbatelná část odborné obce.

 Nejednoznačná pozice Brožové trvající od února má přirozeně 
vliv na fungování soudu. Část soudců se netají tím, že s jejím se-
trváním ve funkci není spokojena. Brožová svolala na konci dub-
na shromáždění soudců Nejvyššího soudu, kde chtěla vysvětlit 
svůj pohled na věc, soudci ale odmítli přijít, musela shromáždění 
 zrušit.

Jak se stát neodvolatelným

Konečná část odůvodnění Ústavního soudu praví, že soudce je 
odvoláván v rámci moci soudní – tedy soudci samotnými. Chová-
ní soudcovské komunity, mají-li potrestat či dokonce odvolat své-
ho kolegu je bohužel velmi často tristní. I díky dalším chybám pak 
soudí soudci, kteří soudí nekvalitně, pomalu či ztratili morální 
kredit pro tuto funkci. Důvěra v „samočisticí“ mechanismy soud-
covské obce je tedy právem otřesena.

Na konkrétní otázku, zda je paní Brožová odvolatelná a jak, 
odpověděla Dagmar Lastovecká, že beze změny legislativy niko-
liv. Paní Brožová je teď nedotknutelná. V současnosti jednoduše 
neexistuje nikdo a nic, kdo by ji mohl odvolat! Její předsednictví 
zanikne automaticky až po dovršení věku sedmdesáti let. Velmi 
znepokojující je i to, že tak důležitá instituce dnes postrádá fak-
tické vedení, protože se Iva Brožová zotavuje z těžké nehody. Za 
současné politické situace se můžeme kvalitní, celkové, komplex-
ní a systémové změny legislativy dočkat třeba až za rok či dva.

Řešení v rukou zákonodárců

Legitimní otázkou pro širokou odbornou diskuzi je tedy jak 
zajistit odvolání nekvalitně pracujících soudců a zároveň také 
vymezit přesná pravidla pro jejich jmenování a kariérní postup 
v soudcovské branži vůbec. Nutno však objektivně dodat, že 
odborná obec na tyto problémy spolu s možnými následky upo-
zorňovala. Přijetí přesných pravidel či mechanismů na jmenová-
ní či odvolávání soudců je jedním z palčivých problémů, kterého 
jsou si soudci vědomi a chtějí ho řešit.

Současnou komplikovanou a v ničem pozitivní situaci mají na 
svědomí zákonodárci. Oni jediní ji mohou změnit. Nezbývá než 
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doufat, že ve spolupráci s odbornou obcí odvedou rychle kvalitní 
práci, aby se podobný případ už nemohl opakovat. Současná poli-
tická situace moc nadějí bohužel nedává.

Pro dobro všech a udržení důvěryhodnosti justice především, 
by bylo nejlepší, kdyby paní Brožová dobrovolně opustila svo-
ji funkci předsedkyně soudu. Vzhledem k energii kterou sporu 
věnovala je to ovšem bohužel velmi nepravděpodobné. Iva Brožo-
vá tak možná oslaví své sedmdesáté narozeniny ještě jako před-
sedkyně Nejvyššího soudu. Důvod k oslavám však bude mít zřej-
mě jen ona.
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Ústavní soud, resp. jeho druhý senát, rozhodl 12. září 2006 ve 
věci odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu ve prospěch Ivy 
Brožové a prezidentovo rozhodnutí o jejím odvolání označil za 
protiústavní. Tomuto rozhodnutí předcházelo červencové zruše-
ní § 106 zákona o soudech a soudcích plénem Ústavního soudu. 
Tento paragraf upravoval odvolání soudců a prezident repub-
liky se při odvolání I. Brožové opíral právě o něj. Zatímco tento 
paragraf přestal platit 9. 8. 2006, prezident rozhodl o odvolání 
již 30.1.2006, tedy dávno před tím, než byl paragraf zrušen. Pre-
zidentovo rozhodnutí bylo tedy uskutečněno na základě práva 
a podle práva. Ústavní soud si to však zjevně nemyslí.

Část právnické obce – a nutno zdůraznit, že opravdu jen část 
– spolu s některými komentátory oběma zmíněným nálezům 
Ústavního soudu tleská a lze dokonce slyšet i slova o záchraně 
principu dělby moci, který je založen na oddělenosti a nezávislos-
ti jednotlivých složek státní moci. Někteří pak hovoří o vítězství 
demokracie a právního státu. Jsou však taková slova na místě? Ne-
jde o vítězství někoho a něčeho úplně jiného? A co občan, jako 
jediný zdroj státní moci, zvítězil i ten? Myslím si, že nikoliv. 

Zmíněná část právnické obce zapomíná na další zásadu dělby 
moci, a to na zásadu rovnováhy jednotlivých složek moci a jejich 
vzájemných brzd. Jde o zásadu, kterou nelze od zásady nezávis-
losti oddělit. Ačkoli jsou jednotlivé složky moci od sebe odděle-
né a na sobě nezávislé, nemohou být zcela neomezené. Jen když 
tyto zásady platí zároveň, můžeme hovořit o vítězství demokracie 
a právního státu, teprve potom je občan skutečným zdrojem stát-
ní moci. 

Ústavní soud však svými nálezy uskutečnil výrazný posun 
od systému, kdy se jednotlivé moci navzájem kontrolují k systé-

Co způsobil Ústavní soud?

Jan Skopeček

student VŠE v Praze
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mu, kdy moc soudní bude zcela autonomní. Hájit tento postup 
nezávislostí soudců je nepřijatelné. V případu Ivy Brožové nešlo 
o zbavení ji funkce soudce Nejvyššího soudu, ale o její odvolá-
ní z pozice předsedkyně Nejvyššího soudu, tedy z funkce, která 
nemá s rozhodováním sporů a tedy s vlastní soudcovskou činnos-
tí cokoliv společného. 

V dnešním moderním jazyce bychom mohli říci, že jde spí-
še o funkci manažerskou. A jak je všeobecně známo, ne každý 
manažerskými dovednostmi oplývá. To však neznamená, že dotyč-
ný nemůže být zároveň kvalitním soudcem. Tak jako skvělý chi-
rurg může být špatným ředitelem nemocnice, může být i dobrý 
soudce špatným předsedou soudu a naopak. 

Nepřísluší mi a ani zde nechci přímo hodnotit práci Ivy Brožo-
vé v pozici předsedkyně Nejvyššího soudu. Co si však přeji, je, aby 
tak bylo činěno prostřednictvím mých volených zástupců. Přeji si, 
aby na základě odůvodněné žádosti ministra spravedlnosti mohl 
prezident republiky po svém zvážení rozhodnout a odvolat před-
sedkyni Nejvyššího soudu, navíc spolu s kontrasignací premiéra 
ČR. 

Nelze přece kohokoliv jmenovat a pak jen doufat, že během 
celé své profesionální dráhy bude vykonávat svoji práci svědo-
mitě a bezchybně. Nic jiného nám však nyní nezbývá. Zrušením 
odstavce 1 paragrafu 106 zákona o soudech a soudcích se nachá-
zíme ve stavu, kdy je neodvolatelný jakýkoliv funkcionář soudu, 
a to i nižších stupňů. Musíme tak věřit tomu, že jsou na těchto 
pozicích lidé, kteří se vymykají celospolečenskému průměru 
a jakékoliv jiné oblasti lidské činnosti, že během své často desítky 
let trvající kariéry budou vždy bezchybní a zásadoví.

Ze všech výše zmíněných důvodů považuji obě rozhodnutí 
Ústavního soudu za chybná a souhlasím s prezidentem republi-
ky, že jde o posun k soudcovskému korporativismu a k dosažení 
ničím neomezené soudcovské autonomie.



C. 
Přílohy
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V Praze, dne 25. ledna 2006

Vážený pane prezidente,

navazuji na náš osobní rozhovor, kdy jsme hovořili o otázkách 
justice, a dovoluji si Vám poskytnout některé doplňující informa-
ce s vědomím své ústavní odpovědnosti za celkový stav soudnic-
tví. Zejména bych Vás rád informoval o zásadních nedostatcích ve 
výkonu státní správy Nejvyššího soudu, kterou ministerstvo může 
vykonávat pouze prostřednictvím předsedkyně tohoto soudu.

Základním úkolem Nejvyššího soudu jako vrcholného článku 
obecné soudní soustavy, je dbát o jednotu soudního rozhodová-
ní a tedy o to, aby rozhodování soudů bylo předvídatelné. To, že 
přiměřeně rychlé a předvídatelné (a tedy jednotné) soudnictví 
významně působí na kvalitu právního života společnosti, je mimo 
pochybnost.

Předsedkyně Nejvyššího soudu veřejně a opakovaně odmít-
la svou povinnost, uloženou jí zákonem o soudech a soudcích 
(zákon č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dbát o jedno-
tu soudních rozhodování a předkládat kolegiím, popřípadě plé-
nu Nejvyššího soudu, návrhy na zaujetí stanovisek. Jde o postoj 
nepochopitelný a neakceptovatelný. Odmítnutím této povinnos-
ti, jejímž prostřednictvím má být naplňováno poslání Nejvyššího 
soudu, je ohroženo fungování soudnictví v České republice ve 
svém základu. Odbornou, ale i širší veřejností, nezůstal tento zne-
pokojivý stav a je předmětem vážných obav; ve svém důsledku je 
jednou z příčin poklesu autority našeho soudnictví.

Naprosté selhávání předsedkyně Nejvyššího soudu v řídící 
funkci dokládá také alarmující stav jednotlivých agend. Od břez-
na roku 2002, kdy byla JUDr. Iva Brožová jmenována předsedky-

Dopis ministra spravedlnosti Pavla Němce 
k situaci na Ústavním soudu
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ní soudu, se tento stav neustále zhoršuje, aniž by předsedkyně 
soudu přijala jakákoli opatření. V obchodním kolegiu bylo v břez-
nu 2002 celkem nevyřízeno 449 věcí (dovolání), při čemž jen 
dvě z nich byly starší dvou let. Ke konci měsíce listopadu 2005 
zůstávalo nevyřízeno 1371 obchodních věcí, přičemž 56 z nich je 
starších dvou let. V důsledku toho Nejvyšší soud v této význam-
né agendě prakticky neplní svou roli. Obdobně se jeví i dovolací 
agenda ve věcech občanskoprávních; také tam došlo v posledních 
dvou letech k výraznému propadu rozhodovací činnosti.

Tento stav je nadále neudržitelný; odpovědnost za něj je zře-
telně spojena s osobou stávající předsedkyně Nejvyššího soudu, 
která na svou funkci nestačí a není k ní bohužel ani odborně ani 
osobnostně vybavena.

Nejvyšší soud, který je nižšími soudy (ale i právnickou veřej-
ností) respektován jako skutečná odborná autorita, je scho-
pen výrazně přispět k lepšímu fungování soudnictví. Proto by 
měl v čele Nejvyššího soudu stát soudce, který je nejen v justici 
respektován pro své soudcovské a odborné kvality. Takovým 
může být jen soudce, jenž je významným odborníkem, přednáší, 
publikuje a právě proto má přirozenou autoritu nejen u soudců 
a je schopen i justici odpovídajícím způsobem reprezentovat jako 
její významný představitel.

Předsedkyně Nejvyššího soudu takovou osobností zjevně 
není. Nemaje odpovídajících personálních kompetencí, žádám 
Vás, vážený pane prezidente, abyste zvážil využití svých ústav-
ních kompetencí vzhledem k funkci předsedy Nejvyššího soudu 
v zájmu řádného fungování soudnictví v České republice. 

S pozdravem
Pavel Němec
ministr spravedlnosti ČR

Vážený pan
Prof. Ing. Václav Klaus
Prezident republiky

Co: Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky
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V Praze, dne 30. ledna 2006

Vážená paní předsedkyně,

rozhodl jsem se vyhovět žádosti ministra spravedlnosti ze dne 
25. ledna 2006 a podle § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o sou-
dech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně ně-
kterých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), Vás odvo-
lávám z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu.

Václav Klaus
Prezident republiky
 Jiří Paroubek
 Předseda vlády

Vážená paní 
JUDr. Iva Brožová
Předsedkyně
Nejvyšší soud
Burešova 20
Brno

Převzala 2. února 2006: Iva Brožová

Odvolání Ivy Brožové z funkce 
předsedkyně Nejvyššího soudu
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V Praze dne 1. února 2006

Vážená paní předsedkyně,

obdržel jsem Váš dopis z 31. 1. 2006, v němž mi sdělujete, že své 
případné odvolání z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu bude-
te považovat za Ústavou zakázané „změny podstatných náležitostí 
právního státu“. To považuji za velmi odvážné tvrzení.

Vaším dalším setrváním ve funkci jsem se začal zabývat z inicia-
tivy místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, který mne svým 
dopisem ze dne 25. ledna 2006 vyzval, abych v tomto směru využil 
své pravomoci ústavního činitele, který předsedu Nejvyššího soudu 
jmenuje, a tedy i odvolává. Ministr spravedlnosti v něm označil stav 
Nejvyššího soudu pod Vaším vedením za alarmující a neudržitelný. 
Kromě jiného konstatuje, že se od roku 2002 neustále zhoršuje stav 
jednotlivých agend u Nejvyššího soudu, a že není plněno poslání 
Nejvyššího soudu spočívající v péči o jednotnost soudního rozho-
dování, a to v důsledku Vašeho osobního postoje k věci, který minis-
tr spravedlnosti považuje za nepochopitelný a neakceptovatelný.

Za zcela nepochopitelné a neakceptovatelné osobně považuji, 
že označujete za podstatnou náležitost právního státu otázku své-
ho vlastního setrvání ve funkci. Jistě je Vám známo, že každého 
předsedu soudu lze odvolat postupem podle zákona, a právě Vám 
snad nemusím zvláště zdůvodňovat, že uplatnění zákona nelze 
považovat za porušení zásad právního státu.

Nejenom z těchto důvodů nepovažuji osobní setkání s Vámi 
v této chvíli za potřebné.

 S pozdravem 
 Václav Klaus

Vážená paní
JUDr. Iva Brožová
předsedkyně Nejvyššího soudu
Burešova 20
600 00 Brno

Dopis prezidenta republiky odvolané 
předsedkyni Nejvyššího soudu
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Pl. ÚS 18/06

NÁLEZ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení předseda Pavel Rychetský 
a soudci Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, 
Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dag-
mar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliš-
ka Wagnerová a Michaela Židlická rozhodlo o návrhu JUDr. Ivy 
Brožové, bytem Brno, Marie Steyskalové 60, zastoupené JUDr. Ale-
xandrem Nettem, advokátem, se sídlem Brno, Gorkého 42, na zru-
šení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pří-
sedících a státní správě soudů a o změně některých dalších záko-
nů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 
Sb., za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu Parla-
mentu, 

takto:

Ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně něk-
terých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění zákona č. 192/2003 Sb., se zrušuje ke dni vyhlášení 
tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

 Odůvodnění:

I.

Dne 8. 2. 2006 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelky 
JUDr. Ivy Brožové proti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 
30. ledna 2006, č.j. KPR 966/2006, kontrasignovaného předsedou 
vlády, kterým byla odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího sou-
du, spojenou s návrhem na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 zák. 

Nález Ústavního soudu k odvolatelnosti 
předsedů a místopředsedů soudů  

ze dne 11. července 2006
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č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o sou-
dech a soudcích“) a s návrhem na odklad vykonatelnosti tohoto 
rozhodnutí. Stěžovatelka odůvodňuje svůj návrh především poru-
šením principu dělby moci ve státě a ohrožením nezávislosti soud-
ní moci, přičemž v důsledku aplikace protiústavního ustanovení 
§106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích jí mělo být odepřeno 
právo na soudní ochranu a tím bylo zasaženo do ústavně zaruče-
ného práva ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod. 

Druhý senát Ústavního soudu neshledal důvod k odmítnutí ústav-
ní stížnosti podle § 43 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním sou-
du, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním 
soudu“), neboť uplatněním napadeného ustanovení nastala sku-
tečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jsou splněny for-
mální předpoklady jejího projednání dle § 43 odst. 1 a ústavní 
stížnost nebyla shledána zjevně neopodstatněnou dle § 43 odst. 2 
písm. a). Proto II. senát ve smyslu § 78 odst. 1 tohoto zákona říze-
ní o ústavní stížnosti přerušil a návrh na zrušení právního před-
pisu, tj. ust. § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, postoupil 
plénu Ústavního soudu k rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 Ústavy 
ČR (dále jen „Ústava“). 

Plénum Ústavního soudu rozhodovalo v řízení o konkrétní kon-
trole norem, přičemž v judikatuře týkající se důsledků derogač-
ního nálezu v tomto řízení, založeném na splnění podmínek 
§ 74 zákona o Ústavním soudu (viz zejména nálezy sp. zn. I. ÚS 
102/2000, I. ÚS 738/2000), Ústavní soud opakovaně zdůraznil: 
„Přestože ústavní stížnost a návrh na zrušení ustanovení zákona 
představují relativně oddělené návrhy, o kterých Ústavní soud 
rozhoduje samostatně, nelze přehlédnout jejich obsahovou pro-
pojenost. Tento typ řízení před Ústavním soudem totiž spadá do 
oblasti tzv. konkrétní kontroly norem, kdy podnětem pro rozho-
dování Ústavního soudu o ústavnosti napadeného právního před-
pisu je konkrétní souzená věc, v níž napadené ustanovení bylo 
aplikováno. Je pravda, že z vyhovění návrhu na zrušení právního 
předpisu nelze automaticky usuzovat též na vyhovění samotné 
ústavní stížnosti. Není možné zcela vyloučit – byť výjimečnou 
situaci – kdy i po zrušení napadeného ustanovení právního před-
pisu Ústavní soud ústavní stížnost jako nedůvodnou zamítne, 
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neboť shledá, že v konkrétním případě zrušené ustanovení neza-
sáhlo ústavně chráněná základní práva stěžovatele; je však záro-
veň zřejmé, že při rozhodování o ústavní stížnosti musí Ústavní 
soud k derogačnímu nálezu v řízení o kontrole norem přihléd-
nout. V opačném případě by totiž podaná ústavní stížnost nespl-
nila svoji subjektivní funkci, tzn. funkci ochrany ústavně zaruče-
ných základních práv nebo svobod stěžovatele.“ K uvedenému 
Ústavní soud dodává, že předpokladem zahájení řízení o tom-
to typu konkrétní kontroly norem je řádně podaná a přípustná 
ústavní stížnost. 

II.

Ústavní soud vyžádal v souladu s ust. § 69 zákona o Ústavním sou-
du vyjádření účastníků řízení – obou komor Parlamentu. 

Poslanecká sněmovna ve vyjádření ze dne 5. 4. 2006 popsala 
důvody k přijetí novely zákona o soudech a soudcích v souvis-
losti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/2002, s odkazem 
na pasáže důvodové zprávy, která uváděla, že navrhovaná úpra-
va není v rozporu s mezinárodními smlouvami, ani s právními 
akty Evropských společenství. Předložený návrh není dle důvo-
dové zprávy ani v rozporu s Evropskou dohodou o přidružení 
ČR k Evropským společenstvím, ani s obecnými zásadami práva 
Evropských společenství. Navrhovaná úprava respektuje doporu-
čení výboru ministrů Rady Evropy (č. 94) 12 ohledně nezávislos-
ti, efektivnosti a role soudců a není v rozporu ani s jinými meziná-
rodními akty vztahujícími se k nezávislosti soudů, soudců a výko-
nu soudnictví. 

Poslanecká sněmovna dále uvedla, že zákon o soudech a soudcích 
byl přijat 10. června 2003 řádným legislativním postupem a záko-
nodárný sbor jednal v přesvědčení, že přijatý zákon je v souladu 
s Ústavou a naším právním řádem. Je tedy na Ústavním soudu, 
aby ústavnost napadeného ustanovení posoudil a vydal příslušné 
rozhodnutí. 

Senát ve vyjádření ze dne 10. 4. 2006 rovněž zrekapituloval důvo-
dy, které vedly k novelizaci zákona o soudech a soudcích, resp. 
ustanovení § 106 odst. 1. 

Senát projednal návrh zákona na šesté schůzi čtvrtého funkčního 
období dne 29. května 2003 a na základě doporučení ústavně-
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právního výboru rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmov-
ně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. 

K meritu posuzované věci popisuje Senát nejvýznamnější momen-
ty ve vývoji modelu správy soudů od roku 1991 do přijetí novely 
zákona o soudech a soudcích. Dále rekapituluje pravomoci pre-
zidenta republiky a ministra spravedlnosti týkající se jmenování 
předsedů soudů a rovněž postavení předsedů soudů při výkonu 
státní správy soudů. V návaznosti na to konstatuje, že stěžovatelka 
ve svém podání nezpochybňuje své působení ve dvojjediné funk-
ci soudce a předsedy soudu, proto omezil Senát své vyjádření toli-
ko na zánik funkce předsedy soudu odvoláním. 

Senát konstatuje, že při projednávání novely zákona o soudech 
a soudcích se postavil v návaznosti na nález Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 7/02 na stanovisko, podle kterého za situace, kdy 
mají státní správu vykonávat soudní funkcionáři – soudci, je tře-
ba posílit jejich nezávislost na výkonné moci, alespoň pokud jde 
o jejich odvolávání. Podle názoru Senátu měl být předseda a mís-
topředseda soudu z funkce odvolán jen uložením kárného opat-
ření, a to po provedeném kárném řízení. Důvodem pro uložení 
kárného opatření mělo být porušení zákonem stanovené povin-
nosti při výkonu státní správy soudu, a to závažným způsobem. 
O tom, zda došlo v konkrétním případě k naplnění kvalifikova-
ného důvodu, měl rozhodovat zákonem předvídaný kárný senát. 
Tento záměr vystihovaly pozměňovací návrhy, s nimiž vrátil Senát 
zákon Poslanecké sněmovně zpět. 

III.

Ústavní soud následně přistoupil k přezkoumání toho, zda před-
mětná novela zákona o soudech a soudcích byla přijata a vydána 
v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným 
způsobem coby primárního kritéria přezkumu dle ust. § 68 odst. 
2 zákona o Ústavním soudu. 

Ústavní soud ověřil, že novela zákona č. 6/2002 Sb., provedená 
zákonem č. 192/2003 Sb., byla přijata Poslaneckou sněmovnou 
dne 13. 5. 2003, pro návrh se vyslovilo 175 poslanců a jeden byl 
proti. Dne 14. 5. 2003 byl návrh zákona postoupen Senátu, který 
jej projednal dne 29. 5. 2003 a usnesením rozhodl vrátit návrh 
zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích 
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návrhů. Pro návrh hlasovalo 60 z přítomných senátorů, nikdo 
nebyl proti návrhu. V rámci dokončení legislativního procesu 
schválila dne 10. 6. 2003 Poslanecká sněmovna návrh zákona ve 
znění postoupeném do Senátu. Zákon podepsal dne 18. 6. 2003 
prezident republiky, účinnost zákona nastala dnem vyhlášení ve 
Sbírce zákonů pod č. 192/2003 Sb., dne 1. 7. 2003.

Ústavní soud proto konstatuje, že zákon byl řádně přijat a vydán 
ve smyslu § 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. 

V kontextu zákonného požadavku vymezil Ústavní soud nejprve 
skutkový stav z hlediska rámce ustanovení, které je předmětem 
přezkumu, a z hlediska relevantních ustanovení ústavních záko-
nů, s nimiž je toto ustanovení v eventuálním rozporu.

Předmětem přezkumu je ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších změn a doplňků, jehož text zní: „Předseda a mís-
topředseda soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do 
funkce jmenoval, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně 
porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy 
soudů. Předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo kolegia Nejvyššího 
správního soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do 
funkce jmenoval, jestliže neplní řádně své povinnosti“. 

Ustanovení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích stěžova-
telka napadla pro rozpor se základními ústavními principy- kon-
krétně s principem dělby moci ve státě a principem nezávislosti 
soudní moci.

Ústavní soud úvodem ústavního přezkumu v dané věci konsta-
tuje, že základní ústavní garance dělby moci demokratického 
právního státu jsou upraveny ustanovením čl. 2 odst. 1 Ústavy: 
„Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím 
orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“, princip nezávis-
losti soudní moci je upraven zejména ustanovením čl. 81 Ústavy, 
podle nějž: „Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé 
soudy“, a ustanovením čl. 82 Ústavy, jehož odst. 1 stanoví: „Soud-
ci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí 
nikdo ohrožovat“, a podle jehož odst. 2: „Soudce nelze proti jeho 
vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající 
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zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon“. Další garancí, kte-
rá má rovněž zajistit eliminaci vnějších vlivů na výkon soudnictví, 
je čl. 82 odst. 3 Ústavy, podle nějž „funkce soudce není slučitelná 
s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli 
funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími čin-
nostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný“.

V tomto kontextu Ústavní soud poukazuje na to, že ve svém nále-
zu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 7/02 se vyjádřil obecně k principům děl-
by moci, jeho historickému kontextu a především zdůraznil, že 
„jakkoli ani ve sféře justice neusiluje demokratický stát o maxima-
listické programy, a je proto zcela vzdálen představě ´soudcov-
ského státu´, je na druhé straně povinen vytvářet institucionální 
předpoklady pro to, co, pokud jde o justici, platí jako specifické 
a nepodmíněné, totiž konstituování a etablování reálné nezávis-
losti soudů, jako – pro stabilizaci nejen jejich pozice, ale i celé-
ho demokratického systému, ve vztahu k legislativě a exekutivě 
– významného státotvorného, současně však i polemického prv-
ku. Uvedená reálná nezávislost soudů je specifickým a nepostra-
datelným atributem soudní moci, odůvodněným a také vyžado-
vaným čl. 4 Ústavy, podle kterého základní práva a svobody jsou 
pod ochranou soudní moci, jakož i čl. 81 a čl. 82 Ústavy, podle 
kterých soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé sou-
dy s tím, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich 
nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Již konstatovaný specifický 
rys a obsah soudní moci nemůže být proto zpochybňován, a pro-
to ani její základní funkce nejsou slučitelné se žádným způsobem 
infiltrace jiné státní moci, kterážto premisa byla v Ústavní listině 
Československé republiky uvozené zákonem č. 121/1920 Sb. vyjá-
dřena ustanovením § 96 odst. 1, podle kterého soudnictví jest ve 
všech stolicích odděleno od správy, v současné Ústavě pak v čl. 82 
odst. 3, podle kterého funkce soudce není slučitelná s funkcí pre-
zidenta republiky, člena parlamentu ani s jakoukoli funkcí veřejné 
správy. Princip nezávislosti soudu má tedy v tomto směru, jak již 
uvedeno, nepodmíněnou povahu vylučující možnost ingerence 
výkonné moci“.

Lze tedy říci, že jednou ze základních podmínek vlády práva je 
silné a nezávislé soudnictví. Ve státě, který má být považován za 
stát právní, musí být soudní moc pokládána za jednu ze tří mocí, 
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která má stejnou váhu jako moc výkonná a zákonodárná, na nichž 
musí být soudní moc v co největší míře nezávislá, přičemž soudní 
moc zvlášť zdůrazněné ústavní ochrany nezávislosti požívá jako 
jediná ze tří mocí. Tato zásada byla víceméně vtělena do většiny 
ústav světa; někdy dokonce i v těch státech, kde soudnictví neby-
lo (či není) fakticky nezávislé. Existuje nebezpečí, že tato zása-
da zůstane, nedoplní-li ji ve vlastním textu ústavy nebo alespoň 
v právních předpisech, jimiž se soudnictví řídí, další principy, jež 
lze vyvodit z ústav většiny západoevropských států, stejně jako 
z nejdůležitějších mezinárodních dokumentů týkajících se pro-
blematiky nezávislosti soudnictví, pouze teoretickou konstrukcí. 
V této souvislosti lze odkázat např. na Evropskou chartu o statutu 
soudců Rady Evropy, která byla přijata během zasedání ve Štras-
burku 8. až 10. července 1998, a na vysvětlující memorandum 
k ní. Ve smyslu čl. 1.3 zmíněné Evropské charty o statutu soudců 
Rady Evropy nezbytným požadavkem zajištění nezávislosti soud-
ní moci je, aby podmínky ovlivňující výběr, získávání, jmenování, 
služební postup či odvolávání soudců umožňovaly nezávislost na 
výkonné a zákonodárné moci.

IV.

Z pohledu srovnávacího je třeba uvést, že v demokratických 
zemích neexistuje jediný model uspořádání správy soudů, naopak 
lze mluvit o pluralitě těchto modelů. Současné systémy evrop-
ských zemí jsou většinou ovlivněny jejich ústavně právními tradi-
cemi, jsou spíše výsledkem postupného pomalého vývoje. S výjim-
kou článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech a základních 
svobod a některých doporučení Rady Evropy či OSN neexistují 
společné detailněji propracované standardy organizace a správy 
soudnictví. Tato oblast není dotčena ani komunitárním právem, 
Evropské společenství nemá v tomto směru žádné kompetence. 

Navzdory pluralitě institucionálních modelů soudní správy lze 
u všech evropských zemí nebo u jejich skupin vypozorovat spo-
lečné rysy. Ve všech zemích EU a ve většině nově přistoupivších 
zemí je respektován princip nezávislosti soudní moci, ať už na 
úrovni ústavní, zákonné, nebo vyplývá z praxe (je však různě 
interpretován). Respektována je individuální nezávislost každého 
soudce, pouze v některých zemích je věnována zvýšená pozor-
nost nezávislosti soudnictví jako celku, tj. jako třetí moci ve stá-
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tě. Garantována je buď převedením významných pravomocí na 
nejvyšší radu soudnictví (Itálie, Francie, Španělsko), nebo rozlišo-
váním justiční správy a státní správy v rámci klasického modelu 
(Německo, Rakousko).

U modelů soudní správy, jejichž součástí jsou nevyšší soudní rady 
(dále jen „rada“), lze odlišit následující systémy:

– jižní model, v němž rada převzala od vlády významné pravomo-
ci v oblasti jmenování soudců a soudních funkcionářů a kárných 
řízení nad nimi, většinou však postrádá významnější pravomoci 
v oblasti správy soudnictví (rozpočet, správa majetku)

– severní model (Švédsko, Dánsko, Irsko, Nizozemí), ve kterém 
rada má především pravomoci ekonomické a správní, z větší části 
postrádá pravomoci personální

– kombinace obou systému organizace soudnictví (např. Maďar-
sko), kde rada převzala rozsáhlé pravomoci v obou oblastech 
a v zásadě zodpovídá za soudnictví jako celek.

Ve většině západoevropských zemí si naopak ministerstvo spra-
vedlnosti, resp. vláda, ponechaly významné pravomoci a kontrol-
ní mechanismy vůči soudnictví i po zřízení rady. To platí o sever-
ním modelu, kde rada často sdílí určité pravomoci s minister-
stvem spravedlnosti a systém funguje na základě vzájemné doho-
dy. Ve všech vrcholných samosprávných orgánech soudnictví 
jsou zastoupeni také nesoudci.

Na úrovni řízení jednotlivých soudů převládá tradiční systém, kdy 
za veškeré agendy soudů odpovídá předseda – soudce. Zároveň 
ale lze u správy jednotlivých soudů konstatovat tendenci převést 
určité pravomoci na hlavního soudního tajemníka, kancléře, ředi-
tele apod. I u těchto soudních funkcionářů se v mnoha státech 
mísí jejich judiciální a správní funkce. 

Ve většině evropských zemí je upřednostňováno funkční řešení, 
soudní systémy jsou postupně reformovány, nezávislost soudce 
v rozhodovací činnosti je vždy garantována (viz Studie minister-
stva spravedlnosti – k řešení situace po nálezu Pl. ÚS 7/2002).

V.

Z pohledu vývoje právní úpravy v České republice Ústavní soud 
konstatuje, že správa soudů byla po roce 1948 vykonávána vždy 
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předsedy (případně místopředsedy) jednotlivých soudů, kteří při 
jejím výkonu podléhali dohledu ministerstva, resp. ministra spra-
vedlnosti, jemuž byli rovněž ze své funkce odpovědni. 

Začátkem 90. let došlo k přijetí nových justičních zákonů pokrýva-
jících komplexně problematiku soudnictví – zákona č. 335/1991 
Sb., o soudech a soudcích, zákona č. 436/1991 Sb., o některých 
opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění 
a odvolání z funkce a o státní správě soudů a zákona č. 412/1991 
Sb., o kárné odpovědnosti soudců. 

Tyto zákony zachovaly terminologii zavedenou zákonem 
č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů, jež spočívala v nahrazení 
 pojmu „správa soudů“ (viz ještě ust. § 38 odst. 1 zákona č. 66/1952 
Sb., o organizaci soudů, jež používalo předchozí pojmosloví) 
pojmem „státní správa soudů“. Současně přejaly v zásadě i způ-
sob vzniku a zániku funkce předsedů soudů ve smyslu ingerence 
moci výkonné prostřednictvím ministra spravedlnosti. V případě 
předsedy Nejvyššího soudu byla jeho volba a odvolávání zákono-
dárným sborem postupně nahrazena jmenováním a odvoláváním 
ze strany prezidenta republiky, čímž došlo v jistém smyslu k osla-
bení jeho personální nezávislosti.

Státní správa soudů byla v České republice na centrální úrovni svě-
řena Ministerstvu spravedlnosti a její výkon byl realizován před-
sedy a místopředsedy soudů zprostředkovaně nebo pod přímým 
působením Ministerstva spravedlnosti. Explicitně vyjádřenou 
zásadou však bylo, že výkon státní správy soudů nesměl zasahovat 
do nezávislosti soudů. V polovině roku 2000 byly jako výraz refor-
my soudnictví předloženy návrhy dvou zákonů, v nichž se mimo 
jiných změn předpokládal zásadní obrat ve správě soudů. Měla být 
odlišena správa soudnictví od státní správy soudů. Správa soud-
nictví by zajišťovala personální otázky soudů pod záštitou Nejvyš-
ší rady soudnictví a státní správa by zajišťovala materiální zázemí 
soudů prostřednictvím správních útvarů podřízených Ministerstvu 
spravedlnosti. Tato koncepce byla Poslaneckou sněmovnou zamít-
nuta. Pokus o další reformu v roce 2001 petrifikoval v podmínkách 
České republiky historickou koncepci státní správy soudů vedené 
po linii Ministerstvo spravedlnosti – předsedové (místopředsedo-
vé) soudu a tato koncepce byla posléze včleněna do zákonné úpra-
vy, jež je provedena de lege lata zákonem č. 6/2002 Sb. Prezident 
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republiky zákon nevetoval, inicioval však přezkum zákona Ústav-
ním soudem v rámci řízení o abstraktní kontrole norem. 

Výsledkem tohoto přezkumu byl nález Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 7/02, kterým byla (mimo jiné) zrušena všechna ustanovení 
týkající se úpravy regulující způsob výkonu státní správy soudů 
(§ 74 odst. 3 a násl.). Ke zrušení § 106 odst. 1 vedl Ústavní soud 
i další důvod, totiž zcela obecné a neurčité – principu právní jis-
toty neodpovídající – vyjádření důvodů vedoucích k odvolávání 
předsedů soudů. Ústavní soud rovněž uvedl, že funkce předsedů 
soudů by měla být považována za kariérní postup soudce, a pro-
to by neměl být odvolatelný jinak než pro zákonem předvídaný 
důvod a postupem v kárném řízení, tj. rozhodnutím soudu. 

Reakcí na nález Ústavního soudu byla vládní novela zákona o sou-
dech a soudcích, která se dotkla i ust. § 106 odst. 1, a předpoklá-
dala možnost posuzovat zákonem stanovené povinnosti při výko-
nu státní správy soudu jako kárné provinění v kárném řízení před 
nezávislým soudem a sankcí nemělo být jen odvolání soudce, ale 
s ohledem na závažnost porušení povinnosti bylo možno volit 
i opatření jiná. V této podobě nebyla navrhovaná novela Posla-
neckou sněmovnou schválena. Vláda předložila nový návrh, který 
potvrdil dosavadní model státní správy soudů. Při projednávání 
v Poslanecké sněmovně byla opět prosazena zásada „kdo jmenuje, 
odvolává“ a ustanovení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích 
bylo přijato ve znění, ve kterém bylo napadeno navrhovatelkou.

Ve srovnání s původním textem tedy novela zákona o soudech 
a soudcích možnost odvolání předsedů (místopředsedů) soudů 
pro neřádné plnění povinností pouze zúžila zejména věcně na 
možnost odvolání pro závažné či opakované porušení zákonem 
stanovené povinnosti při výkonu státní správy. 

VI.

V souvislosti s odvoláním předsedy Nejvyššího soudu dle ustano-
vení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích hodnotil Ústavní 
soud nejprve možnou aplikovatelnost tohoto ustanovení. 

Předseda Nejvyššího soudu je jmenován prezidentem republiky 
na základě čl. 62 písm. f) Ústavy, tedy na základě jeho autonom-
ní pravomoci nezávislé na kontrasignaci vlády. V tomto oddělení 
jmenování předsedy vrcholného orgánu soudní soustavy od poli-
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ticky profilované vlády je nutno spatřovat prvek oddělení (a tím 
i nezávislosti) moci soudní. Nutno však podotknout, že v jiných 
systémech dochází k absolutní separaci moci soudní a výkon-
né, kdy žádný orgán moci výkonné předsedu nejvyššího soudu 
nejmenuje a moc výkonná plní především roli konzultativní, pří-
padně navrhuje kandidáty.

Ústava, jak plyne z předchozího, zajišťuje personální nezávislost 
předsedy Nejvyššího soudu na vládě při jmenování; tím však není 
dotčena nutnost zachování takové personální nezávislosti i v prů-
běhu výkonu funkce a jejího zániku, zvláště pak při zániku odvo-
láním. Je-li prezidentu republiky svěřena pravomoc jmenovat 
předsedu Nejvyššího soudu bez jakéhokoliv omezení a bez sou-
činnosti s jakýmkoliv jiným mocenským orgánem, nelze dovodit 
při mlčení Ústavy ničím neomezenou pravomoc k odvolání před-
sedy Nejvyššího soudu. Za situace, kdy pravomoc k odvolání před-
sedy Nejvyššího soudu není Ústavou výslovně zmíněna, by přijetí 
výkladu, podle kterého pravomoc prezidenta republiky ke jmeno-
vání implikuje mlčky také možnost jeho odvolání, bylo v rozporu 
s ústavně chráněnou hodnotou nezávislosti moci soudní a jejího 
oddělení od moci výkonné. Prezidentu republiky je tak svěřena 
v systému, který neodděluje soudní moc od moci výkonné abso-
lutně, pouze pravomoc založit funkci předsedy Nejvyššího soudu, 
přičemž z hlediska ovlivňování jejího průběhu a zániku se s žád-
nou ústavní kompetencí prezidenta republiky nepočítá. 

Pravidlo, podle kterého, „kdo jmenuje, odvolává“, je naprosto 
logické v případech, kdy se jedná o přímý vztah nadřízenosti či 
podřízenosti. Takový vztah však není mezi prezidentem republiky 
a předsedou Nejvyššího soudu (stojícím dle čl. 92 Ústavy v čele 
vrcholného orgánu soudní moci). Je tak možné uzavřít, že obdob-
ně jako v případě Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní 
banky či v případě dalšího vrcholného orgánu moci soudní – Nej-
vyššího správního soudu – jednal zákonodárce v intencích čl. 63 
odst. 2 Ústavy i v případě Nejvyššího soudu úpravou odvolání 
v § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 

VII.

Ústavní soud v řadě svých nálezů (Pl. ÚS 34/04, Pl. ÚS 43/04) 
autoritativně vyložil obsah ústavního principu nezávislosti soud-
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nictví: „Princip nezávislého soudnictví je jednou z podstatných 
náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy). 
Požadavek nezávislé justice pramení ze dvou zdrojů: z neutrality 
soudců, jako garance spravedlivého, nestranného a objektivního 
soudního řízení a ze zajištění práv a svobod jednotlivců soudcem 
odčleněným od politické moci. Nezávislost soudců je garantová-
na zárukami zvláštního právního postavení (mezi něž nutno zařa-
dit nesesaditelnost, neodvolatelnost, nedotknutelnost), dále záru-
kami organizační a funkční nezávislosti na orgánech, reprezentu-
jících zákonodárnou a zejména výkonnou moc, jakož i oddělením 
soudnictví od moci zákonodárné a výkonné (zejména uplatně-
ním zásady inkompatibility). Z hlediska obsahového je pak soud-
covská nezávislost zajištěna vázaností soudců toliko zákonem, tj. 
vyloučením jakýchkoli prvků subordinace v soudcovském rozho-
dování. Základními komponenty principu nezávislosti soudnictví 
se Ústavní soud komplexně zabýval v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/02.“

V kontextu posuzované věci Ústavní soud konstatuje s ohledem 
na závěry, které v minulosti vyslovil, že z Ústavy vyplývá nutnost 
autonomního postavení soudní moci. Tento Ústavou předpokláda-
ný a „ideální“ stav však v podmínkách České republiky neexistuje, 
neboť soudní moc zde nepředstavuje svébytnou a samostatnou 
reprezentaci, nemůže se projevovat navenek jako jedna z nezávis-
lých mocí, ale je fakticky reprezentována Ministerstvem spravedlnos-
ti, což se zobrazuje i v celé úpravě modelu správy soudů de lege lata.

V této souvislosti je ovšem třeba zdůraznit, že Ústavnímu soudu 
nepřísluší v projednávané věci posuzovat ústavnost úpravy celé 
koncepce státní správy soudnictví, neboť je v dané věci příslušný 
posuzovat pouze ústavnost napadeného ustanovení § 106 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích. To však neznamená nemožnost při-
hlížet obsahově k této úpravě při reflexi ústavnosti napadeného 
ustanovení; v určitých rovinách je totiž zákonodárcem zvolenou 
úpravu správy soudů nutno zohledňovat, neboť má jistou rele-
vanci ve vztahu k ústavně právnímu přezkumu ustanovení § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Ve vztahu k napadenému ustanovení nabývá potom na významu 
maxima, dle které naprosto přirozeným důsledkem a podmínkou 
institucionální nezávislosti je nezávislost personální, která vyba-
vuje představitele soudní moci potřebnou mírou autonomie na 
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vnějších vlivech. Personální nezávislost má ve smyslu čl. 82 Ústa-
vy více atributů, přičemž podstatným je v souvislostech posuzova-
ného případu zásada neodvolatelnosti z funkce, která je prolome-
na pouze v případě odvolání realizovaného zejména v důsledku 
zákonem uplatněné kárné odpovědnosti soudce. Prostřednictvím 
výše zmiňovaného atributu nezávislosti tak Ústavní soud posuzo-
val i napadené ustanovení.

Postavení Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k moci soudní 
a k jednotlivým soudním funkcionářům (ust. § 102 zákona o sou-
dech a soudcích) je vytyčeno v § 119 odst. 1 zákona o soudech 
a soudcích, a to jako ústředního orgánu státní správy soudů, její-
miž dalšími orgány jsou předsedové (a místopředsedové) soudů 
s tím, že státní správa je vykonávána buď přímo ministerstvem 
nebo prostřednictvím předsedů (a místopředsedů). Od posta-
vení ministerstva jako ústředního orgánu státní správy soudů 
se potom odvíjí pravomoc ministra jmenovat předsedy a místo-
předsedy soudů a pravomoc je odvolávat dle § 106 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích. 

Ústavní soud zdůrazňuje, že princip „kdo jmenuje, odvolává“ je 
vlastní systému státní správy. Toliko pro státní správu je totiž cha-
rakteristické uskutečňování veřejné moci, tj. realizace výkonné 
moci ve vztazích hierarchických, tedy vztazích nadřízenosti a pod-
řízenosti. Obsahem je činnost nařizovací vyjadřující mocenskou 
převahu orgánů státní správy ve vztahu k těm, vůči nimž je vyko-
návána, což platí jak pro působení navenek, tak uvnitř organizač-
ního systému. Správní orgán disponuje vrchnostenským oprávně-
ním (srov. Průcha – Správní právo, obecná část, MU Brno 2004).

Pokud je tedy v ust. § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích 
obsažen prvek vlastní systému státní správy, Ústavní soud se musí 
zabývat tím, zda i správu soudů lze považovat za státní správu. 

Výkon státní správy soudů je obecně charakterizován jako vytvá-
ření podmínek k řádnému výkonu soudnictví (ust. § 118 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích), tj. po stránce organizační, personál-
ní, hospodářské, finanční a výchovné a rovněž dohlížení na řádné 
plnění úkolů svěřených soudům. Určité pravomoci svěřené před-
sedům soudů v rámci „státní správy soudů“ nemají pouze charak-
ter správní činnosti. Příkladmo lze poukázat na pravomoc stanovit 
rozvrh práce, provádět prověrky soudních spisů, dohlížet na úro-
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veň soudních jednání, vyřizovat stížnosti nebo činit podněty minis-
tru spravedlnosti k podání stížností pro porušení zákona. Byť tedy 
zákonodárce použil pojem „státní správa soudů“, který svým for-
málním označením navozuje dojem, že se jedná o státní správu, je 
nutno reflektovat formální vymezení obsahu pojmu „státní správa 
soudu“ (tj. dle zákona o soudech a soudcích) a materiální vymeze-
ní předmětu činnosti funkcionářů soudů. Pouhé formální označe-
ní nemůže převážit nad obsahem, a tak i nad skutečnou povahou 
soudní správy. Veškeré činnosti vykonávané předsedou a místo-
předsedou soudu jsou přitom činnostmi, které mohou nepřímo 
ovlivňovat výkon soudní moci, a mohou tak ve svém důsledku zna-
menat určitý zásah moci výkonné do moci soudní. 

Z výše uvedeného vyplývá, že výkon státní správy soudů neodpo-
vídá svojí povahou obecnému vymezení výkonu státní správy. Jed-
ná se v tomto případě o specifickou činnost vykonávanou pouze 
uvnitř soudní soustavy a podmiňující více či méně vlastní rozho-
dovací činnost soudů. V tomto kontextu je potom nutno posuzo-
vat i princip „kdo jmenuje, odvolává“, zakotvený v ust. § 106 odst. 
1, který je vlastní hierarchickému systému vztahů přímé nadříze-
nosti a podřízenosti (jak je již výše uvedeno). Přítomnost podstat-
ného atributu vlastního systému státní správy nelze tolerovat ve 
vztazích v rámci správy soudů, kterážto státní správou není.

Při posuzování postavení předsedů soudů jako soudních funkcio-
nářů jmenovaných ministrem spravedlnosti a prezidentem repub-
liky je nutno reflektovat, že soudní funkcionář se nadále podílí na 
vlastní rozhodovací činnosti jako soudce. 

Je třeba potom vyjít z premisy, že funkce předsedů soudů, jakož 
i předsedy Nejvyššího soudu je neoddělitelná od funkce soudce, 
neboť nelze konstruovat dvojakost právního postavení předsedy 
soudu jako úředníka státní správy na straně jedné a soudce na 
straně druhé. Atributy nezávislosti soudní moci, resp. nezávis-
losti soudců je tak nutno vztahovat ve shora naznačeném směru 
i k předsedům soudů, včetně předsedy Nejvyššího soudu. Nelze 
potom akceptovat jejich odvolání orgánem moci výkonné právě 
tím způsobem, který napadené ustanovení předpokládá, při sou-
časném zachování výše uváděných požadavků.

Ústavní soud odkazuje na ustanovení čl. 82 odst. 2 Ústavy, dle kte-
rého soudce nelze proti jeho vůli odvolat, přičemž zákon může 
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stanovit výjimky z neodvolatelnosti funkce soudce, zejména 
z kárné odpovědnosti. Prostřednictvím maximy vyjádřené v tom-
to článku je přitom nutno poměřovat rovněž způsob odvolávání 
předsedů soudů, tedy i předsedy Nejvyššího soudu. Proto nejen 
právní úprava zakotvující odvolávání soudců, ale i právní úpra-
va odvolávání předsedů a místopředsedů soudů musí respekto-
vat ústavní principy dělby moci, nezávislosti soudní moci apod. 
Nelze tak bez reflexe ústavních hodnot stanovit jakýkoli model 
odvolávání soudních funkcionářů.

Z principu oddělení moci soudní a moci výkonné podle současné 
ústavní úpravy a v souladu se standardy, které pramení z evrop-
ského i mezinárodního prostředí, vyplývá požadavek, aby funkci-
onář moci soudní byl odvoláván pouze postupem, jenž je realizo-
ván uvnitř moci soudní. 

Ostatně zákonodárcem zvolený výše uvedený způsob odvolávání 
nereflektuje samotnou povahu „funkcionářství“ coby kariérní-
ho postupu, jímž je nutno rozumět objektivní možnost soudce 
dosáhnout za stanovených požadavků takového postavení, které 
jej profesně uspokojuje. V zásadě to znamená buď převzetí větší 
odpovědnosti při výkonu soudnictví při rozhodování o řádných 
a mimořádných opravných prostředcích nebo participaci na stát-
ní správě soudů ve funkci předsedy nebo místopředsedy soudu 
(tak in Král, V.: Ke koncepci stabilizace justice, Trestněprávní 
revue č. 4/2004, str. 108 a násl.). 

VIII.

Na negativa spojená s nedokonalým oddělením moci soudní 
a výkonné upozornila ostatně i zpráva zvláštního zpravodaje 
pro otázky nezávislosti soudců a právníků Dato´Parama Cuma-
ranswamyho, překládaná v souladu s rezolucí Komise pro lid-
ská práva Hospodářské a sociální rady OSN č. 2000/42 (dále jen 
„Zpráva“), jež hodnotila stav, který nastal ve Slovenské republice 
v souvislosti s odvoláváním předsedy Nejvyššího soudu Slovenské 
republiky dr. Harabina. 

Z hlediska právně-srovnávacího je situace – pokud jde o hodno-
cení vztahu funkce předsedy Nejvyššího soudu k moci výkonné 
– obdobná jako v posuzovaném případě. Ústava Slovenské repub-
liky stanoví v čl. 141 odst. 1, že soudnictví vykonávají nezávislé 
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a nestranné soudy a v odst. 2, že se vykonává na všech stupních 
odděleně od jiných státních orgánů. Ustanovení čl. 144 odst. 1 
Ústavy Slovenské republiky stanoví, že soudci jsou při rozhodo-
vání nezávislí a jsou vázáni pouze zákonem. 

Zpráva především upozorňuje na skutečnost, že postupy jmeno-
vání, povyšování a odvolávání soudců dávají na Slovensku příliš 
mnoho moci do rukou výkonné a zákonodárné složky státní moci 
a zvláště pak do rukou ministra spravedlnosti. Tyto postupy Zprá-
va označila za jsoucí v rozporu s pojetím soudcovské nezávislosti, 
jak je ústavně zakotvena a jak je upravena v regionálních a meziná-
rodních standardech soudcovské nezávislosti. Podle Zprávy ostat-
ně neobstojí jako neudržitelné tvrzení slovenské vlády, že funkce 
předsedy je odlišná od funkce soudce – že se na ni jako na takovou 
nevztahují ústavní prerekvizity odvolání soudce. Tvrzení, že soud-
ce ve funkci předsedy Nejvyššího soudu je součástí výkonné složky 
státní moci, je v rozporu se samotnou podstatou nezávislého soud-
nictví, jak je upravena v článku 141 Ústavy a fakticky by znamenalo, 
že předseda Nejvyššího soudu je činitelem exekutivy. Podle hodno-
cení Zprávy, jakmile je předseda či místopředseda soudu jmenován, 
neměl by být mezi touto jeho funkcí a funkcí soudce činěn rozdíl. 
Tedy i přesto, že tvrzené důvody, jimiž byl odůvodňován návrh na 
odvolání parlamentem, mohly být zásadní, byl pokus slovenské vlá-
dy o odvolání shledán v rozporu s mezinárodními a regionálními 
standardy k zajištění a ochraně nezávislého soudnictví, neboť vláda 
svá tvrzení neprokázala před příslušným tribunálem.

Podle závěru Zprávy zákony, ať už legislativní, obyčejové či tradič-
ní, nejsou ospravedlnitelné, jsou-li v rozporu se základními hod-
notami a standardy chránícími nezávislé soudnictví, zvláště když 
je taková úprava soudnictví zakotvena v ústavě. To platí dvojná-
sob, jestliže dotyčný stát ratifikoval některé z důležitých meziná-
rodních a regionálních instrumentů o lidských právech. Aplikace 
těchto základních hodnot a standardů je univerzální. 

IX.

Ústavní soud po zhodnocení, zda zákonem o soudech a soudcích 
předpokládaným postupem odvolání předsedy soudu nedochází 
k zásahu do garancí institucionální a personální nezávislosti soud-
nictví, dospěl k závěrům především v tom směru, že nelze apli-
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kovat princip „kdo jmenuje, odvolává“ na vztahy v rámci soudní 
správy a že není možné ani konstruovat dvojakost právního posta-
vení předsedy soudu jako úředníka státní správy na straně jedné 
a soudce na straně druhé. Proto prostřednictvím maximy vyjád-
řené v čl. 82 odst. 2 Ústavy je nutno poměřovat rovněž způsob 
odvolávání předsedů soudů, tedy i předsedy Nejvyššího soudu; 
nejen právní úprava zakotvující odvolávání soudců, ale i právní 
úprava odvolávání předsedů a místopředsedů soudů musí respek-
tovat ústavní principy dělby moci a nezávislosti soudní moci. Nel-
ze potom akceptovat jejich odvolání orgánem moci výkonné prá-
vě tím způsobem, který napadené ustanovení předpokládá, při 
současném zachování výše rozebíraných požadavků. Z uvedené-
ho vyplývá závěr o protiústavnosti napadeného ustanovení, neboť 
jím dochází k zásahu do garancí institucionální a personální nezá-
vislosti soudnictví.

V návaznosti na právní názor vyslovený v nálezu ve věci sp. zn. 
Pl. ÚS 7/02 Ústavní soud zdůrazňuje, že funkce předsedů a mís-
topředsedů soudů, jakož i předsedů kolegií, by měla být, kromě 
jiného, považována za profesní postup (podobně jako je tomu 
v případě jmenování předsedou senátu), a proto neměli být odvo-
latelní jinak, než pro zákonem předvídaný důvod a na základě roz-
hodnutí soudu. 

Zákonná konstrukce, kdy předsedové a místopředsedové soudů 
vykonávají i činnosti, jež jsou svou povahou činností správní, aniž 
by však z tohoto důvodu tyto osoby ztrácely kvalitu postavení 
nezávislého soudce, a dostávaly se jen proto do pozice státního 
zaměstnance, jehož výrazným definičním rysem je vztah podří-
zenosti a respektování příkazů služebně nadřízených osob, je 
v řadě vyspělých zemí Evropy (např. Rakousko, Německo, Švéd-
sko, Norsko, Nizozemí, Velká Británie, Irsko, Itálie, Portugalsko) 
považována za integrální součást principu dělby moci, pramenící 
z požadavků právního státu a z něho odvozeného principu insti-
tucionální nezávislosti soudnictví, jakož i principu nerušeného 
výkonu osobního nezávislého soudcovského mandátu. Zároveň 
Ústavní soud dodává, že současný stav, kdy ústředním orgánem 
státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti a soudní moc 
sama nemá vlastní reprezentativní orgán odpovídající svým posta-
vením úrovni Ministerstva spravedlnosti (kterýžto orgán by mohl 
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být orgánem povolaným převzít kvalitativně úlohu ministerstva 
ve věcech personálních včetně dohledu nad odbornou úrovní 
soudcovského sboru, případně i v dalších oblastech řízení a výko-
nu správy soudnictví), podle názoru Ústavního soudu dostateč-
ně nevylučuje případné možnosti nepřímého ovlivňování soudní 
moci mocí výkonnou [(např. prostřednictvím přidělování rozpoč-
tových prostředků a kontrolou jejich využívání)] (Pl. ÚS 7/02). 

Ústavní soud při posuzování ustanovení § 106 odst. 1 zákona o sou-
dech a soudcích, neshledal důvod odchýlit se od závěrů vyslove-
ných v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/02 a konstatuje protiústavnost § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích i v současném znění. 

Ústavní soud rovněž konstatuje, že zákonodárce nerespektoval 
v legislativním procesu závěry vyjádřené v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 
7/02, čímž porušil čl. 89 odst. 2 Ústavy. Ústavní soud proto zru-
šil ustanovení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ke dni 
vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, aniž odložil jeho vykonatel-
nost, a bude nyní na zákonodárném sboru, aby již podruhé vyjá-
dřený právní názor Ústavního soudu k této problematice plně 
respektoval v rámci své normotvorné činnosti. 

Ústavní soud zrušil ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., 
o soudech, soudcích a přísedících a státní správě soudů a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění zákona č. 192/2003 Sb., větu prvou i druhou, neboť tvoří 
jeden celek, a rozhodovací důvody derogačního nálezu dopadají 
na všechny „soudní funkcionáře“ uvedené v napadeném ustano-
vení zákona.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

Odlišné stanovisko k výroku a odůvodnění nálezu uplatnili soud-
ci Vladimír Kůrka a Pavel Rychetský. Odlišné stanovisko toliko 
k části odůvodnění nálezu uplatnila soudkyně Ivana Janů.

V Brně, dne 11. července 2006

Pavel Rychetský,
předseda Ústavního soudu
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Odlišné stanovisko, které podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuji, smě-
řuje jak proti vlastnímu derogačnímu výroku, tak proti některým 
ústavněprávním argumentacím obsaženým v odůvodnění nálezu. 

1) Moje zásadní námitka se opírá o závěr, že v daném přípa-
dě nebyla naplněna základní podmínka řízení o akcesorickém 
návrhu na zrušení ust. § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 sb., o sou-
dech, soudcích a státní správě soudů ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „soudcovský zákon“). Návrh byl podán podle § 74 
ZÚS, avšak samotná ústavní stížnost, se kterou byl akcesorický 
návrh na konkrétní kontrolu ústavnosti spojen, měla být v soula-
du se zásadou subsidarity jako základním principem zakládajícím 
pravomoc Ústavního soudu podle zásady ratione temporis odmít-
nuta jako nepřípustná pro předčasnost podle § 75 odst. 1 ZÚS. 
Stěžovatelka v daném případě nedostála požadavku citovaného 
zákonného ustanovení, když nevyčerpala „všechny procesní pro-
středky, které jí zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 3)“, 
což ostatně v návrhu na zahájení řízení sama uvedla sdělením, 
že současně podala správní žalobu podle s.ř.s. a ústavní stížnost 
podává souběžně pouze „z opatrnosti“. Příslušný senát – stejně 
jako samotný nález pléna – se přitom ani nepokusil nedostatek 
této základní podmínky řízení překonat aplikací ust. § 75 odst.2, 
písm.a) ZÚS. Ústavní soud již ve své judikatuře mnohokrát zdů-
raznil, že není součástí soustavy obecných soudů ani jiných orgá-
nů veřejné moci, a proto je podmínkou přípustnosti ústavní stíž-
nosti k němu podané naplnění zásady subsidiarity tak, aby nebyla 
vyloučena možnost předchozí ochrany práv a svobod vyčerpáním 
všech dostupných prostředků ochrany práva. Samotnému říze-
ní o ústavní stížnosti je pak exkluzivně svěřena pouze ochrana 

Odlišné stanovisko soudce  
Pavla Rychetského k nálezu  

sp.zn. Pl. ÚS 18/06
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ústavně zaručených základních práv a svobod (včetně práva na 
spravedlivý proces), pokud nebyla poskytnuta v předcházejících 
řízeních. Postupem II. senátu ÚS, který řízení o ústavní stížnos-
ti přerušil a plénu předložil akcesorický návrh, tak byl implicite 
vysloven právní názor, že rozhodnutí prezidenta republiky jako 
orgánu veřejné moci vydané podle § 106 odst. 1 soudcovského 
zákona není správním aktem podléhajícím přezkumnému říze-
ní podle soudního řádu správního a Ústavní soud si tak přisvo-
jil pravomoc jakéhosi speciálního a jedinečného „odvolacího 
orgánu vůči aktům prezidenta republiky“. Na okraj této úvahy 
je však třeba připomenout, že podle napadeného ustanovení již 
bylo vydáno 3. února 2005 rozhodnutí ministra spravedlnosti 
o odvolání jiného funkcionáře soudu z funkce a v soudním řízení 
správním bylo Městským soudem v Praze jako správní akt posou-
zeno a zrušeno. Není-li však podle úvahy II. senátu ÚS rozhod-
nutí prezidenta republiky vydané podle napadeného ustanovení 
správním aktem, nezbývá než je posoudit jako prezidentský akt 
ústavní a z ní vyplývající konsekvence aplikace čl. 54 odst. 3 Ústa-
vy o „neodpovědnosti prezidenta“ ve spojení s jedinou Ústavou 
předvídanou sankcí (čl. 65). Za platnosti Ústavní listiny z roku 
1920 bylo podle právní nauky i zákonné úpravy prakticky jasné, 
že Nejvyšší správní soud je příslušný rozhodovat ve všech přípa-
dech, ve kterých někdo tvrdí, že byl nezákonným rozhodnutím 
nebo opatřením správního úřadu poškozen na svých právech. 
Závěr, že správním úřadem je také prezident republiky, se poslé-
ze promítl i do zákona č. 164/1937 Sb., o Nejvyšším správním sou-
dě upravujícím řízení proti aktům nebo opatřením prezidenta 
republiky (§ 2 odst. 2) – k tomu viz V. Mikule: Soudní ochrana 
proti rozhodnutí, jímž byl předseda soudu odvolán z funkce, Práv-
ní zpravodaj 3/2006 nebo F. Weyr: Československé právo ústavní, 
Praha 1937. 

2) K ústavněprávní argumentaci odůvodnění předmětného 
nálezu zdůrazňuji, že s řadou jeho nosných důvodů o významu 
nezávislosti soudní moci jako základního předpokladu existen-
ce demokratického právního státu souhlasím. Použitá argumen-
tace principem dělby moci však přesahuje do absolutní polohy 
vedoucí k totální separaci soudní moci a pomíjí komplementa-
ritu této teorie vycházející z kritického axiomu formulovaného 



169

např. Dworkinem (dělba moci podněcuje tendenci k její koncen-
traci, k maximu autonomie, k rozhraničování a autoregulaci, kte-
rá v posledku vede k její absolutizaci). Proto je na místě v rámci 
ústavněprávní argumentace teorií dělby moci jako ústavního 
principu a konstitutivní hodnoty demokratické společnosti při-
hlížet i k jejímu celému obsahu, včetně obecně uznávaného roz-
měru vzájemné vyváženosti a kontroly jednotlivých mocí ve státě 
(check and balances). Většina Ústavního soudu, proti které tím-
to disentem brojím, tak ve své argumentaci v odůvodnění nálezu 
dospěla k závěru, že v případě soudních funkcionářů vykonávají-
cích státní správu soudu je výkon jejich soudcovské funkce neod-
dělitelný od výkonu správních činností při zabezpečování chodu 
příslušného soudu a ústavně legitimní požadavek na nezávislost 
soudce se rozhodla vztáhnout i na vlastní správní činnosti včetně 
hospodaření s rozpočtovými prostředky státu. Já naopak soudím, 
že dominantním a nezastupitelným principem výkonu správních 
činností je princip jejich hierarchie a podřízenosti. Většina, které 
oponuji, pak svůj závěr o neoddělitelnosti soudcovské práce od 
správních funkcí korunovala požadavkem formulovaným de lege 
ferenda na odvolatelnost soudních funkcionářů pouze cestou 
kárného řízení, ačkoliv důvod pro odvolání takového funkcionáře 
může zhusta spočívat nikoli v oblasti disciplinární, ale po výtce 
výlučně manažerské a organizační. Špatný „správce soudu“ může 
být vynikajícím odborníkem a soudcem, i když při výkonu státní 
správy soudu selže. Tyto úvahy v odůvodnění předmětného nále-
zu se opírají do značné míry o předchozí nález pléna ÚS sp. zn. Pl. 
ÚS 7/02, který zrušil i předchozí znění § 106, avšak právě v tomto 
směru postrádal dostatečnou argumentaci. Soudím, že je nepo-
chybně vhodný i ústavně legitimní model, ve kterém je výkon 
správy soudu svěřen soudci a zcela souhlasím s požadavkem, aby 
mu i při výkonu této funkce byla poskytnuta hmotněprávní i pro-
cesní ochrana před svévolí orgánů státní správy. Parlamentem 
přijatá nová úprava § 106 soudcovského zákona však podle mého 
názoru oba tyto požadavky naplnila, byť nikoli optimálním způ-
sobem. Nové znění obsahuje jak dostatečně zřetelně formulované 
hmotněprávní důvody pro odvolání z funkce („jestliže závažným 
způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povin-
nosti při výkonu státní správy soudu“), tak i procesní obranu před 
nezávislým tribunálem v podobě správního soudnictví, která se 
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mi pro řízení ve věcech služebních jeví jako nesporně vhodněj-
ší než neadekvátní úprava kárné odpovědnosti soudců. Derogace 
napadeného ustanovení navíc nabývá účinnosti dnem vyhlášení 
ve Sbírce zákonů a způsobí tak zcela nežádoucí stav, kdy pro orga-
nizační, manažerské a obdobné nedostatky při výkonu správy 
soudů nebudou soudní funkcionáři po dlouhou dobu prakticky 
vůbec odpovědní a odvolatelní.

3) Pouze na okraj připomínám, že dlouhodobě zastávám názor, 
že Ústavnímu soudu jako „negativnímu zákonodárci“ nepřísluší 
rozsáhlé úvahy de lege ferenda; v žádném případě je pak nepo-
važuji za „nosné důvody“ rozhodnutí, se kterými by bylo možno 
spojovat obecnou závaznost ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy. Plat-
nou právní úpravu – do doby než bude zřízen quasi samospráv-
ný orgán soudcovské moci – považuji ve vztahu k výkonu státní 
správy soudů za vcelku dostatečnou. Výjimku však nepochybně 
představuje její aplikace na funkce obou předsedů nejvyšších 
soudů – zde bych právě z hlediska budoucích legislativních zámě-
rů považoval za vhodné sice zachování pravomoci prezidenta 
republiky, ale posteriorní úprava přezkoumávání jeho rozhodnutí 
o odvolání by měla být nahrazena adekvátním řízením apriorním 
(jako je tomu například v případě rektorů vysokých škol).

V Brně, dne 11. července 2006

Pavel Rychetský
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Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava 
Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma ve věci 
ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Ivy Brožové, právně zastoupe-
né JUDr. A. N., advokátem, směřující proti rozhodnutí prezidenta 
republiky za dne 30. ledna 2006, č.j. KPR 966/2006, kontrasigno-
vaného předsedou vlády, a o návrhu na zrušení ustanovení § 106 
odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a stát-
ní správě soudu a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
 pozdějších předpisů, a návrhu na odklad vykonatelnosti, a o ná-
vrhu podle ust. § 87 odst. 1 písm. k) Ústavy ČR, za účasti prezi-
denta republiky jako účastníka řízení

 

t a k t o :

I. Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. ledna 2006, č,j. 
KPR 966/2006, kontrasignované předsedou vlády, se z r u š u j e . 

II. Návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy ČR se o d m í t á .

 

O d ů v o d n ě n í

I.

Dne 8. 2. 2006 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelky 
JUDr. Ivy Brožové proti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 
30. ledna 2006, č.j. KPR 966/2006, kontrasignovaného předsedou 
vlády, kterým byla odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího 
soudu, spojenou s návrhem na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 
zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní sprá-
vě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon 
o soudech a soudcích“) a s návrhem na odklad vykonatelnosti 
tohoto rozhodnutí. 

Nález ÚS ve věci předsednictví  
Nejvyššího soudu
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Rozhodnutí prezidenta republiky napadené ústavní stížností je 
tohoto znění: „Vážená paní předsedkyně, rozhodl jsem se vyhovět 
žádosti ministra spravedlnosti ze dne 25. ledna 2006 a podle § 
106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech soudcích), Vás odvolávám z funkce předsedkyně Nej-
vyššího soudu“.

Stěžovatelka odůvodňuje svůj návrh především protiústavností 
rozhodnutí, kterou spatřuje v neústavnosti aplikovaného ustano-
vení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, spočívající v mož-
nosti odvolání předsedy soudu prezidentem republiky, tj. mocí 
výkonnou. Tím je porušován princip dělby moci ve státě, aniž by 
bylo chráněno ústavně zaručené právo na přístup k soudu, a aniž 
by předcházel postup v kárném řízení. V této souvislosti odkazuje 
na závěry Ústavního soudu z nálezu ve věci Pl. ÚS 7/02. 

Protiústavnost zakládá dle stěžovatelky i postup zákonodárce 
měnící vůli ústavodárce vydáním právní normy, která, za situace, 
kdy Ústava k odvolání předsedy Nejvyššího soudu mlčí, jde nad 
obsah Ústavy a nemá tak ústavní základ. Ustanovení § 106 citova-
ného zákona neodpovídá ani požadavku předvídatelnosti, určitos-
ti a srozumitelnosti, které jsou předpokladem vyloučení libovůle 
při naplňování státní moci, a tím právního státu. Z ústavní stížnos-
tí napadeného ustanovení není patrné, zda dopadá i na předsedu 
Nejvyššího soudu, který podléhá, co do jmenování, prezidentu 
republiky. 

Neústavnost vlastního rozhodnutí spatřuje stěžovatelka v nedo-
statku jeho odůvodnění, aniž by tedy bylo patrno, v čem došlo 
k naplnění skutkové podstaty dle § 106 odst. 1 zákona o soudech 
a soudcích, tj. k závažnému nebo opakovanému porušení záko-
nem stanovené povinnosti při výkonu stání správy soudu. Stěžo-
vatelka má za to, že napadeným rozhodnutím prezidenta republi-
ky došlo k porušení ústavně zakotveného zákazu libovůle v pomě-
ru ke všem třem mocím ve státě, což je nepřijatelné v právním stá-
tě, stojícím na principu primátu občana nad státem a na principu 
dělby moci. 

Stěžovatelka má za to, že napadeným rozhodnutím došlo k poru-
šení ústavně chráněného práva na přístup k soudu dle čl. 6 Úmlu-
vy o ochraně lidských práv a základních svobod, neboť byla odvo-
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lána prezidentem a nikoliv soudem. V této souvislosti odkazuje 
na judikaturu ESLP, kde bylo konstatováno, že právo na přístup 
k veřejné funkci bylo v Úmluvě vynecháno, odmítnutí jmenovat 
někoho do veřejné funkce nemůže být základem stížnosti opíra-
jící se o Úmluvu, z čehož však nevyplývá, že by osoba ustanove-
ná do funkce nemohla napadnout své odvolání, pokud jím bylo 
porušené některé z práv zaručených Úmluvou. 

Stěžovatelka rovněž uvádí, že proti rozhodnutí prezidenta repub-
liky podala správní žalobu k Městskému soudu v Praze, přičemž 
až výsledek tohoto řízení může ukázat, zda proti napadenému 
rozhodnutí existuje účinný právní prostředek. 

Dne 8. 2. 2006 podala stěžovatelka k Ústavnímu soudu v téže věci 
návrh podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. k) Ústavy ČR (spojený 
s návrhem na odklad vykonatelnosti, event. na vydání předběžné-
ho opatření a rozhodnutí o naléhavosti věci), jímž se domáhá, aby 
Ústavní soud rozhodl v plénu o rozsahu kompetencí prezidenta 
republiky, pokud rozhodl o odvolání stěžovatelky jako předsedky-
ně Nejvyššího soudu. 

Usnesením ze dne 9. února 2006 Ústavní soud odložil dle § 79 
odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen zákon 
o Ústavním soudu) vykonatelnost ústavní stížností napadeného 
rozhodnutí prezidenta republiky s ohledem na to, že posouze-
ní otázky, která je předmětem řízení, je zásadní z hlediska dělby 
moci ve státě, neboť se týká základních ústavních principů fungo-
vání soudní moci a jejího vztahu k moci výkonné, a rovněž s ohle-
dem na možné negativní důsledky, které by mohly nastat případ-
ným jmenováním další osoby předsedou Nejvyššího soudu před 
vyřešením nastoleného ústavního problému podmínek odvolání 
předsedy Nejvyššího soudu.

Přípisem ze dne 23. 2. 2006 vyjádřil prezident republiky nesou-
hlas s usnesením Ústavního soudu o odkladu vykonatelnosti ve 
smyslu naplnění podmínek, navrhl jeho zrušení a vyjádřil rovněž 
obavu z možného zpochybňování úkonů při správě Nejvyššího 
soudu. 

Dne 10. 3. 2006 obdržel Ústavní soud doplnění ústavní stížnos-
ti, v němž stěžovatelka napadla rozhodnutí prezidenta republiky 
jako nicotné a uvedla námitky vůči jeho obsahu i procesu souvise-
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jícímu s vydáním tohoto rozhodnutí. Ministr spravedlnosti nebyl 
dle stěžovatelky legitimován k participaci na odvolání předsed-
kyně Nejvyššího soudu, neboť nebyl pověřen vládou k účasti na 
této proceduře. Vláda nerozhodla individuálním správním aktem 
ve formě usnesení o pověření předsedy vlády spolupodepsat roz-
hodnutí prezidenta republiky, neboť „spolupodpis“ pouze pro-
jednala, a to dokonce až ex post – den po rozhodnutí prezidenta 
republiky. Uvedenou procedurou bylo popřeno postavení vlády 
v tomto rozhodovacím procesu, jak lze dovodit z čl. 63 odst. 4 
Ústavy, a prezident republiky rozhodl bez řádného návrhu, bez 
rozhodnutí vlády, které mělo předcházet. Také kontrasignace 
předsedy vlády měla být učiněna až po rozhodnutí vlády a být 
spolupodpisem završujícího aktu prezidenta. Z uvedených důvo-
dů považuje stěžovatelka rozhodnutí prezidenta republiky napa-
dené ústavní stížností za akt neschopný založit právní účinky. 

K tvrzením a argumentaci uvedené ve svých podáních stěžovatel-
ka označila a předložila Ústavnímu soudu jako důkazní materiá-
ly následující listinné důkazy – rozhodnutí prezidenta republiky 
ze dne 30. ledna 2006, č.j. KPR 966/2006, kopii dopisu ministra 
spravedlnosti prezidentu republiky ze dne 25. ledna 2006, kopii 
záznamu z jednání 5. schůze vlády ČR, konané dne 1. února 
2006, a důvodovou zprávu k novele zákona o soudech a soudcích 
č. 192/2003 Sb. 

II.

K ústavní stížnosti se jako účastník řízení vyjádřil dne 14. 3. 2006 
prezident republiky a v rozsáhlém vyjádření reagoval na argu-
mentaci stěžovatelky uváděnou v jejích podáních. 

K principu dělby moci prezident republiky zdůraznil, že je systé-
mem brzd a vyvážení, jehož podstatou je nastavit vyrovnané vzta-
hy mezi jednotlivými mocemi ne tak, aby na sobě byly absolutně 
nezávislé, ale byly závislé ve vyrovnané míře. Koncentrace veške-
ré moci v jediném stáním orgánu by byla chybou stejně jako vzá-
jemná nezávislost orgánů jednotlivých mocí. 

Prezident republiky poukázal (s odkazem na § 119 zákona o sou-
dech a soudcích) na zákonem zakotvené postavení předsedů 
soudů jako orgánu stání správy soudů, z níž plyne rozlišení mezi 
funkcí soudce a předsedy soudu. Poněvadž funkce předsedy je 
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funkcí správní, tedy exekutivní, jeho odvolání nemůže být zása-
hem do soudcovské nezávislosti. I kdyby předseda soudu byl sku-
tečně orgánem moci soudní, jmenování a odvolání mocí výkon-
nou by nebylo narušením, ale naopak provedením principu dělby 
moci. 

Prezident republiky vyslovil přesvědčení, že svoji pravomoc 
uplatnil v souladu s Ústavou (čl. 63 odst. 2) a zákonem, tj. § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích, který dopadá na všechny 
předsedy soudů, včetně předsedy Nejvyššího soudu. Nestanoví-
li Ústava zánik funkce předsedy Nejvyššího soudu, stanoví tak ve 
smyslu čl. 63 odst. 2 zákon. Článek 63 odst. 2 a 3 Ústavy výslov-
ně předvídá pravomoci prezidenta republiky svěřené na základě 
jiných právních předpisů – jde tedy o úpravu intra constitucio-
nen – tato úprava sleduje možnost stanovit další zvláštní procesní 
aspekty, tj. podmínku kontrasignace u těchto pravomocí. 

K tvrzené neústavnosti § 106 odst. 1 citovaného zákona ve smyslu 
předvídatelnosti, určitosti a srozumitelnosti odkazuje prezident 
republiky na jeho text, který nezakotvuje pro odvolání předse-
dů soudů žádné kárné řízení. Důvody pro odvolání předsedkyně 
Nejvyššího soudu byly osvědčeny ministrem spravedlnosti a neú-
stavnost rozhodnutí nelze spatřovat v absenci odůvodnění, neboť 
zákon nestanoví povinnost v rozhodnutí o odvolání tyto důvody 
uvést. 

Odvoláním předsedkyně Nejvyššího soudu na základě aplikace 
citovaného ustanovení nebylo porušeno žádné lidské právo, ani 
právo na přístup k soudu. Prezident republiky považuje ústavní 
stížnost za přípustnou dle § 75 zákona o Ústavním soudu, neshle-
dává však naplnění podmínek podle § 72 odst. 1 zákona o Ústav-
ním soudu, proto navrhuje její zamítnutí. 

K ústavní stížnosti se rovněž vyjádřil ministr spravedlnosti na 
základě zmocnění předsedy vlády a rovněž neshledává v rozhod-
nutí prezidenta republiky napadeným ústavní stížností zásah do 
práv podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Konsta-
tuje, že předseda soudu je orgánem státní správy soudů, přičemž 
výkon státní správy je ovládán principem nadřízenosti a podříze-
nosti. Odvolání předsedy soudu v souladu s § 106 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích není zásahem do soudcovské nezávislosti, 
neboť tento princip zakotvený v čl. 82 Ústavy se vztahuje pouze 
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k rozhodovací činnosti soudce. Z tohoto pohledu nedochází ani 
k porušení principu dělby moci, neboť tímto postupem nezasa-
huje moc výkonná do rozhodování soudu. Nelze ani uvažovat 
o porušení čl. 26 Listiny základních práv a svobod (dále též Lis-
tina), neboť odvolání se nedotýká existence pracovního vztahu 
soudce, ani existence funkce soudce. 

Na jmenování předsedou Nejvyššího soudu není právní nárok, 
nejde o subjektivní právo osoby, o jejíž jmenování nebo odvolání 
se jedná. Nejedná se tedy o zkrácení práva spadajícího pod ochra-
nu soudů ve správním soudnictví a správní žaloba tak není pří-
pustná. Současná právní úprava neumožňuje odvolání předsedů 
soudů v kárném řízení, jen postupem dle § 106 zákona o soudech 
a soudcích. Porušením principu dělby moci není okolnost, že 
orgán moci výkonné uplatní svoji působnost proti orgánu státní 
správy soudu. 

Dne 16. 3. 2006 přerušil II. senát Ústavního soudu ve smyslu § 78 
odst. 1 zákona o Ústavním soudu řízení o ústavní stížnosti a návrh 
na zrušení právního předpisu, ust. § 106 odst. 1 zákona o soudech 
a soudcích, postoupil plénu Ústavního soudu k rozhodnutí pod-
le čl. 87 odst. 1 Ústavy, neboť uplatněním napadeného ustanove-
ní nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jsou 
splněny formální předpoklady jejího projednání dle § 43 odst. 1 
a ústavní stížnost nebyla shledána zjevně neopodstatněnou dle 
§ 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. 

O předloženém návrhu na zrušení právního předpisu, ustanovení 
§ 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, rozhodl Ústavní soud 
nálezem ze dne 11. července 2006, sp. zn. Pl. ÚS 18/06 a napade-
né ustanovení ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů pro neú-
stavnost zrušil. Tím odpadl důvod pro přerušení řízení a II. senát 
pokračoval v řízení o ústavní stížnosti. 

III.

Ústavní soud, dříve než přistoupí k meritornímu projednání 
ústavní stížnosti, posuzuje, zda ústavní stížnost splňuje všechny 
formální předpoklady stanovené příslušnými ustanoveními záko-
na o Ústavním soudu. 

V projednávané věci Ústavní soud neodmítl ústavní stížnost 
ve smyslu § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu i přes 
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souběžné podání žaloby dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního, neboť nejistota ohledně existence 
správní žaloby jako prostředku k ochraně práva stěžovatelky, 
nemůže být k její tíži. V době podání ústavní stížnosti nebyla 
vyřešena otázka pravomoci soudů ve správním soudnictví ohled-
ně možného přezkumu rozhodnutí prezidenta republiky o odvo-
lání z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, tedy otázka výkla-
du jednoduchého práva, konkrétně § 4 odst. 1 písm. a) soudního 
řádu správního. 

Postup Ústavního soudu, jímž by nebyla zohledněna uvedená 
skutečnost, by mohl znamenat budoucí znemožnění jakéhokoliv 
přezkumu napadeného rozhodnutí prezidenta republiky; ve vzta-
hu ke stěžovatelce by tak ve svém důsledku mohl vést k odepře-
ní spravedlnosti a porušení ústavně zaručeného práva na soudní 
ochranu ve smyslu čl. 36 Listiny.

Ústavní soud již ve svých procesních usneseních týkajících se 
projednávané věci (o odkladu vykonatelnosti a o přerušení říze-
ní) uvedl, že problematika, která je předmětem řízení, je zásad-
ní otázkou z hlediska dělby moci ve státě, neboť se týká základ-
ních ústavních principů fungování soudní moci a jejího vztahu 
k moci výkonné. Je tedy zřejmé, že předmětem ústavní stížnosti 
jsou základní principy a hodnoty demokratického právního stá-
tu a v rámci jejího projednávání dochází k interpretaci a aplikaci 
práva v rovině Ústavy.

Ústavní stížnost tak splňuje obligatorní podmínku pro aplikaci 
§ 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť podstatně 
přesahuje zájmy stěžovatelky. 

Přesah vlastního zájmu je nutno spatřovat i ve skutečnosti, že 
k zásahu vůči stěžovatelce došlo na základě aplikace ustanovení 
zákona (§ 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích), o kterém 
nejenže stěžovatelka tvrdí, že je neústavní, ale které (založeno na 
stejném principu odvolávání předsedů soudů) bylo již nálezem ve 
věci Pl. ÚS 7/02 za neústavní výslovně prohlášeno. 

Formální podmínky pro věcné projednání návrhu stěžovatelky 
tak byly naplněny, což konstatovalo i plénum Ústavního soudu 
při posuzování návrhu na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 zákona 
o soudech soudcích ve věci Pl. ÚS 18/06. 
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IV.

Podstatou ústavní stížnosti je stěžovatelkou tvrzené porušení 
ústavně zaručeného práva podle čl. 36 Listiny, k němuž mělo do-
jít jejím odvoláním z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu roz-
hodnutím prezidenta republiky. Námitky stěžovatelky se týkají 
zejména nejasné možnosti aplikace § 106 odst. 1 zákona o sou-
dech soudcích na odvolání předsedy Nejvyššího soudu, neústav-
nosti tohoto ustanovení a obsahových i procedurálních náležitos-
tí napadeného rozhodnutí prezidenta republiky. 

Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatelky na zrušení ust. § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích nálezem ve věci Pl. ÚS 18/06, 
v němž rovněž zaujal stanovisko k některým shora citovaným 
námitkám stěžovatelky. Tyto jsou závěry jsou relevantní i pro říze-
ní o ústavní stížnosti. 

K aplikovatelnosti § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích na 
odvolání předsedy Nejvyššího soudu Ústavní soud konstatoval, 
že ze svěření pravomoci jmenovat předsedu Nejvyššího soudu 
prezidentu republiky bez jakéhokoliv omezení a bez součinnosti 
s jakýmkoliv jiným mocenským orgánem nelze dovodit při mlče-
ní Ústavy ničím neomezenou pravomoc k odvolání předsedy 
Nejvyššího soudu. Za situace, kdy pravomoc k odvolání předse-
dy Nejvyššího soudu není Ústavou výslovně zmíněna, by přijetí 
výkladu, podle kterého pravomoc prezidenta republiky ke jme-
nování implikuje mlčky také možnost jeho odvolání, bylo v roz-
poru s ústavně chráněnou hodnotou nezávislosti moci soudní 
a jejího oddělení od moci výkonné. Prezidentu republiky je tak 
svěřena v systému, který neodděluje soudní moc od moci výkon-
né absolutně, pouze pravomoc založit funkci předsedy Nejvyšší-
ho soudu, přičemž z hlediska ovlivňování jejího průběhu a záni-
ku se s žádnou ústavní kompetencí prezidenta republiky nepočí-
tá. Pravidlo, podle kterého, „kdo jmenuje, odvolává“, je naprosto 
logické v případech, kdy se jedná o přímý vztah nadřízenosti či 
podřízenosti. Takový vztah však není mezi prezidentem repub-
liky a předsedou Nejvyššího soudu (stojícím dle čl. 92 Ústavy 
v čele vrcholného orgánu soudní moci). Ústavní soud uzavřel, 
že obdobně jako v případě Nejvyššího kontrolního úřadu a Čes-
ké národní banky či v případě dalšího vrcholného orgánu moci 
soudní – Nejvyššího správního soudu – jednal zákonodárce 
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v intencích čl. 63 odst. 2 Ústavy i v případě Nejvyššího soudu 
úpravou odvolání předsedy Nejvyššího soudu v § 106 odst. 1 
zákona o soudech a soudcích. 

Otázkou ústavnosti zákonné úpravy odvolání předsedů soudů 
mocí výkonnou se Ústavní soud zabýval již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 
7/02, jímž zrušil i § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích v teh-
dy platném znění. Ústavní soud již v tomto nálezu vyslovil právní 
názor, že „funkce předsedů a místopředsedů soudů by měla být 
kromě jiného považována za kariérní postup soudce, a proto by 
neměli být odvolatelní jinak než pro zákonem předvídaný důvod 
a na základě kárného řízení probíhajícího před soudem“.

Zákonodárce však v zákonodárném procesu nerespektoval nález 
Ústavního soudu a právní závěry v něm vyslovené ve vztahu 
k odvolávání předsedů a místopředsedů soudů a přijetím nove-
ly zákona o soudech a soudcích č. 192/2003 Sb. opětovně založil 
odvolávání předsedů soudů mocí výkonnou, čímž porušil čl. 89 
odst. 2 Ústavy. 

Ústavní soud na základě návrhu stěžovatelky na zrušení ust. 
§ 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích opětovně hodnotil, 
zda zákonem o soudech a soudcích předpokládaným postupem 
odvolání předsedů soudů nedochází k zásahu do garancí institu-
cionální a personální nezávislosti soudnictví a dospěl k závěrům 
především v tom směru, že funkce předsedy soudu je neodděli-
telná od funkce soudce, není možné konstruovat dvojakost práv-
ního postavení předsedy soudu jako úředníka státní správy na 
straně jedné a soudce na straně druhé. Nelze aplikovat princip, 
„kdo jmenuje, odvolává“, na vztahy v rámci soudní správy. Proto 
prostřednictvím maximy vyjádřené v čl. 82 odst. 2 Ústavy je nut-
no poměřovat rovněž způsob odvolávání předsedů soudů, tedy 
i předsedy Nejvyššího soudu; nejen právní úprava zakotvující 
odvolávání soudců, ale i právní úprava odvolávání předsedů a mís-
topředsedů soudů musí respektovat ústavní principy dělby moci 
a nezávislosti soudní moci. Nelze potom akceptovat jejich odvolá-
ní orgánem moci výkonné právě tím způsobem, který napadené 
ustanovení předpokládá, při současném zachování výše rozebí-
raných požadavků. Z uvedeného vyplývá závěr o protiústavnosti 
napadeného ustanovení, neboť jím dochází k zásahu do garancí 
institucionální a personální nezávislosti soudnictví. 
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S ohledem na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 zákona o sou-
dech a soudcích o odvolávání předsedů soudů posuzoval v říze-
ní o ústavní stížnosti Ústavní soud rovněž důsledky derogačního 
nálezu ve vztahu k rozhodnutí prezidenta republiky o odvolání 
předsedkyně Nejvyššího soudu.

Plénum Ústavního soudu rozhodovalo v řízení o konkrétní kont-
role norem a rovněž se vyjádřilo s odkazem na judikaturu Ústav-
ního soudu k důsledkům derogačního nálezu v tomto řízení, 
založeném na splnění podmínek § 74 zákona o Ústavním soudu 
(viz zejména nálezy sp. zn. I. ÚS 102/2000, I. ÚS 738/2000). Ústav-
ní soud opakovaně zdůraznil, že ústavní stížnost a návrh na zru-
šení ustanovení zákona sice představují relativně oddělené ná-
vrhy, o kterých Ústavní soud rozhoduje samostatně, nelze však 
přehlédnout jejich obsahovou propojenost. V tomto typu řízení 
před Ústavním soudem podnětem pro rozhodování Ústavního 
soudu o ústavnosti napadeného právního předpisu je konkrétní 
souzená věc, v níž napadené ustanovení bylo aplikováno. Z vyho-
vění návrhu na zrušení právního předpisu nelze automaticky 
usuzovat též na vyhovění samotné ústavní stížnosti. Není možné 
zcela vyloučit – byť výjimečnou situaci – kdy i po zrušení napade-
ného ustanovení právního předpisu Ústavní soud ústavní stížnost 
jako nedůvodnou zamítne, neboť shledá, že v konkrétním případě 
zrušené ustanovení nezasáhlo ústavně chráněná základní práva 
stěžovatele; je však zároveň zřejmé, že při rozhodování o ústav-
ní stížnosti musí Ústavní soud k derogačnímu nálezu v řízení 
o kontrole norem přihlédnout. V opačném případě by totiž poda-
ná ústavní stížnost nesplnila svoji subjektivní funkci, tzn. funkci 
ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod stěžo-
vatele.

V řízení o ústavní stížnosti posuzuje Ústavní soud splnění podmí-
nek § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, tj. zda pravo-
mocným rozhodnutím v řízení, jehož byl stěžovatel účastníkem, 
opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo poru-
šeno jeho základní právo nebo svoboda zaručené ústavním záko-
nem. V projednávané věci byla stěžovatelka rozhodnutím pre-
zidenta republiky (orgánem veřejné moci) napadeným ústavní 
stížností odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, tedy 
z výkonu veřejné funkce, k níž se nepochybně vztahuje čl. 21 Lis-
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tiny základních práv a svobod. Předmětem čl. 21 Listiny je zakot-
vení politických práv v užším slova smyslu, které lze charakteri-
zovat právem účasti na správě věcí veřejných. Jedná se v tomto 
smyslu o univerzální právo konkretizované jednotlivými odstavci 
čl. 21, přičemž konkretizovaným právem tohoto univerzálního 
práva je také dle odst. 4 právo na přístup k voleným a jiným veřej-
ným funkcím. 

Ústavní soud konstatuje, že čl. 21 odst. 4 Listiny se nevztahuje 
pouze na přístup k veřejné funkci ve smyslu vzniku funkce, ale 
zahrnuje i právo na její nerušený výkon včetně práva na ochranu 
před protiprávním zbavením této funkce. Účast na správě věcí 
veřejných, která je smyslem celého článku 21, se nevyčerpává 
pouhým získáním funkce, nýbrž logicky trvá po celu dobu výko-
nu této funkce. Pokud je tedy tímto článkem Listiny sledováno 
umožnit občanům správu veřejných záležitostí, musí být subjekt 
vykonávající funkci nadán rovněž ochranou před libovůlí státu, 
která by mu mohla bránit ve výkonu veřejné funkce. Samotné 
právo na přístup k veřejným funkcím by nemělo smysl, pokud by 
neobsahovalo i ochranu v průběhu výkonu funkce. 

V této souvislosti je možno poukázat též na závěry odborné nau-
ky, dle níž „z tohoto ustanovení (čl. 21 odst. 4 Listiny) lze dovodit 
základní právo se o takové funkce ucházet (kandidovat) a v přípa-
dě jejich nabytí je také nerušeně vykonávat, tzn. právo si takovou 
funkci po stanovenou podržet, pokud nenastanou podmínky pro 
ukončení jejího výkonu (inkompabilita).“ (Srov. Filip, J.: Vybrané 
kapitoly ke studiu ústavního práva, Masarykova univerzita, Brno, 
2001, s. 145).

Obdobně se již opakovaně k porušení práva chráněného článkem 
21 odst. 4 Listiny vyslovil Ústavní soud ve své judikatuře, tedy 
nejenom z hlediska porušení práva na rovný přístup k voleným 
a jiným veřejným funkcím, ale i z hlediska zániku funkce, která 
byla již získána. Ústavní soud tak zaujal právní názor vycházející 
z výkladu čl. 21 odst. 4 Listiny, který není restriktivní a nechápe 
obsah práva na přístup k voleným a jiným veřejným funkcím pou-
ze jako právo v rovině vzniku funkce. Z judikatury Ústavního sou-
du lze uvést např. nález IV. ÚS 255/99, v němž bylo konstatová-
no porušení čl. 21 odst. 4 Listiny při odvolání z funkce zástupce 
pojištěnců ze Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny usne-
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sením Poslanecké sněmovny Parlamentu před uplynutím funkč-
ního období. Zásah do ústavně chráněného práva dle citované-
ho článku Listiny shledal Ústavní soud i v nálezu ve věci III. ÚS 
361/05, kdy mandát člena zastupitelstva zanikl usnesením zastupi-
telstva obce na základě tehdy platného zákona (zákon č. 96/2005 
Sb., o střetu zájmů). Poté, kdy byl zákon nálezem Ústavního soudu 
zrušen, se toto rozhodnutí dostalo do rozporu s čl. 21 odst. 4 Listi-
ny, včetně rozhodnutí krajského soudu, kterým byl návrh na zru-
šení usnesení zastupitelstva obce zamítnut. Obě rozhodnutí byla 
proto Ústavním soudem zrušena. 

Ústavní soud neshledal důvod odchýlit se od své předchozí judi-
katury, a to jak z hlediska důsledků derogačního nálezu v řízení 
o konkrétní kontrole norem na řízení o ústavní stížnosti, tak z hle-
diska interpretace čl. 21 odst. 4 Listiny, neboť závěry v ní vyjád-
řené dopadají v plné míře i na nyní projednávanou věc. Ústavní 
soud proto při rozhodování o této ústavní stížnosti musel přihléd-
nout k derogačnímu nálezu ve věci Pl. ÚS 18/06, který konsta-
toval protiústavnost § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 
Vzhledem k tomu, že stěžovatelka byla odvolána z veřejné funkce 
na základě aplikace protiústavního ustanovení, došlo k zásahu do 
jejího ústavně zaručeného práva chráněného čl. 21 odst. 4 Listiny. 

Ústavní soud je vázán petitem projednávaného návrhu, nikoliv 
však jeho odůvodněním. S ohledem na důvod, který vedl ke zru-
šení ústavní stížností napadeného rozhodnutí prezidenta repub-
liky, tj. aplikace neústavního ustanovení zákona, se Ústavní soud 
již nezabýval konkrétními námitkami stěžovatelky směřujícími 
proti obsahu rozhodnutí, jeho náležitostem a proceduře souvise-
jící s jeho kontrasignací. Poté, kdy Ústavní soud shledal zásah do 
hmotného ústavně zaručeného práva stěžovatelky chráněného 
čl. 21 odst. 4 Listiny, neposuzoval již ani stěžovatelkou namítané 
porušení procesního ústavně zaručeného práva dle čl. 36 Listiny. 

Prezidentu republiky nelze vytknout porušení ústavního pořád-
ku, ani porušení zákona tím, že aplikoval § 106 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích na odvolání předsedkyně Nejvyššího sou-
du, protože v době, kdy o odvolání předsedkyně Nejvyššího sou-
du rozhodoval, vycházel z platné právní úpravy (která však nere-
spektovala předchozí judikaturu Ústavního soudu obsaženou 
ve zrušovacím nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/02). Poté, co bylo ustano-
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vení § 106 odst. 1 zákona o soudech soudcích opětovně nále-
zem Ústavního soudu zrušeno, dostalo se rozhodnutí prezidenta 
republiky o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu do rozporu 
s ústavně zaručeným právem stěžovatelky dle čl. 21 odst. 4 Listi-
ny. 

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Ústavní soud ústav-
ní stížnosti podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústav-
ním soudu vyhověl a rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. 
ledna 2006, č.j. KPR 966/2006, kontrasignované předsedou vlády, 
zrušil podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním 
soudu. 

Zrušením ústavní stížností napadeného rozhodnutí prezidenta 
republiky pozbývá účinku usnesení Ústavního soudu o odkladu 
jeho vykonatelnosti. Ústavní soud připomíná, že předmětné usne-
sení mělo právní účinky ex tunc. V opačném případě by institut 
odkladu vykonatelnosti, který má dle zákona o Ústavním soudu 
(§ 79 odst. 2) odlišnou povahu než v občanském soudním řádu, 
pozbyl reálného významu. 

Návrh stěžovatelky podaný v téže věci podle čl. 87 odst. 1 písm. 
k) Ústavy ČR nesplňuje podmínky § 120 zákona č. 182/1993 
Sb., zákona o Ústavním soudu, a to jak z hlediska odst. 1, neboť 
se nejedná o spor mezi státními orgány o příslušnost vydat roz-
hodnutí, ani z hlediska odst. 2, tj. z hlediska aktivní legitimace pro 
podání návrhu, proto byl Ústavním soudem odmítnut. 

 

P o u č e n í : Proti nálezu Ústavního soudu se nelze odvolat. 

 

V Brně dne 12. září 

Stanislav Balík 
předseda senátu



www.cng.cz
www.rwe-transgas.cz

Levně a ekologicky

RWE – Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu


