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Ačkoli v počtu soudců na 100 000 obyvatel drží Česká republika
v zemích OECD rekord, stále existují stížnosti na pomalost soud-
ních řízení. O tom, zda je na vině hypertrofie české legislativy nebo
i nevyhovující organizace soudnictví, pojednává nový sborník
Centra pro ekonomiku a politiku. Publikace vznikla na základě loň-
ského semináře doplněním zajímavých doplňkových textů a příloh.

V části A uveřejňujeme vystoupení na semináři ze dne 16. pro-
since 2003. Podle bývalého ministra spravedlnosti Karla Čermá-
ka soudnictví nepotřebuje radikální reformu, nýbrž stabilizaci
struktur. Místopředseda Ústavně-právního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jiří Pospíšil se klonil k názoru, že jus-
tiční stroj potřebuje promazat. Předseda Městského soudu v Praze
Jan Sváček navrhl třináct změn, které jsou v našem soudnictví
zapotřebí.

V části B stojí za přečtení článek Dušana Třísky, který hledá
model řešení soudních sporů na tržním principu. Inspirativní je
text Ondřeje Knota z CERGE UK, který nabízí ekonomicko-
právní analýzu fungování soudnictví. Advokátka Klára Veselá-
Samková se zamýšlí nad personálními problémy v české justici.
Jan Bárta z legislativního odboru Kanceláře prezidenta republi-
ky kriticky zkoumá řízení u Evropského soudu pro lidská práva.

Do příloh C editoři zařadili úryvek z Ústavy České republiky
o soudnictví a komentované výňatky ze zákona o soudech a soud-
cích. Načrtnuto je schéma soudního systému v ČR a připomenu-
ta historie a postavení nejvyšších soudních institucí v ČR. Věřím,
že sborník bude cennou inspirací pro všechny zájemce z řad od-
borné i laické veřejnosti.

Václav Klaus
V Praze, 15. 11. 2004

Předmluva
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A

Texty ze semináře
„Potřebuje naše soudnictví

reformu?“ 

(16. prosince 2003)
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Potřebuje naše soudnictví reformu? Ve svém příspěvku se po-
kusím obhájit, že nikoli. Reforma je radikální změna struktury
systému. Soudnictví je systém, k němu jsou přidruženy další systé-
my, které nás dnes nebudou až tolik zajímat. Jsou to systémy, kte-
ré umožní přístup do systému soudnictví, těmito systémy míním
především takové instituce, které se řídí tržními principy. To je
advokacie, notářství a v poslední době i systém soudních soukro-
mých exekutorů. K tomu přistupuje jako vedlejší systém soudnic-
tví i systém státního zastupitelství. Tyto systémy mají zajistit pří-
stup k systému soudnictví.

1. Struktura soudnictví

Budeme-li se věnovat systému soudnictví a uvažovat o tom, zda
vyžaduje radikální změnu své struktury, musíme si něco říci
o struktuře soudnictví. Každé soudnictví má svou vertikální a ho-
rizontální strukturu. Vertikální struktura soudnictví je dána poža-
davky na přezkum soudních rozhodnutí. Obecně se uznává – ales-
poň v kontinentálních poměrech – že tento přezkum se děje
v systémech apelace a kasace. Z toho se i dovozuje, že je zapotře-
bí tří stupňů.

U nás existují stupně čtyři. Nesouhlasím s názory, že by se měl
jeden stupeň vynechat. Náš systém se vertikálně skládá ze soudů
okresních, krajských, vrchních a ze soudu nejvyššího. Někdo by
řekl, že existují čtyři stupně a jenom tři stolice. Problém je však
hlubší: totiž na kterém z těch stupňů začne soudní řízení.

Zajisté se nabízí možnost, že všechna řízení mají začít na tom
nejnižším stupni, tj. u soudů okresních, takže plynule dojdou přes
druhý a třetí stupeň až k Nejvyššímu soudu ČR a mohou vynechat
soud vrchní. Tato úvaha je formalistická, neboť musíme mít mož-

Soudnictví potřebuje stabilizaci 
struktur

Karel Čermák

bývalý ministr spravedlnosti
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konávají, že jsou součástí moci soudní. Zde samozřejmě je co na-
pravovat, ale tato náprava není radikální změnou struktury systé-
mu, nýbrž dílčího nedostatku na velmi dílčím místě, který se týká
osobnostních předpokladů pro vstup do systému justice.

Výstup ze systému je možný ze svobodného rozhodnutí každé-
ho člena toho systému, ale velmi nesnadné z důvodu nezávislosti
soudcovské činnosti je příslušníka systému z tohoto systému vy-
pudit. Zatímco pro vstup do systému neexistuje žádná nárokovost
(musí nutně docházet k nějaké selekci), pro výstup ze systému už
platí jiná pravidla: jakmile někdo se příslušníkem systému stal, má
více či méně nárok v tom systému setrvat. To je další slabina to-
hoto systému, který máme. Stav soudcovský by měl v kárných ří-
zeních dbát o to, aby jistá mravní integrita soudce zůstala zacho-
vána po celou dobu výkonu funkce.

3. Organizace práce

Třetím závažným bodem důležitý pro systém je organizace prá-
ce uvnitř systému. V poslední době se mluví o týmové práci u sou-
du, o skupinách složených ze soudce, asistenta, vyššího soudního
úředníka jako o efektivní metodě organizace soudní práce. Je-li
toto nedostatek, který všichni asi cítíme, není to strukturální ne-
dostatek systému, nýbrž jistá porucha na jistém dílčím místě
systému, který jinak může fungovat, a jak vidíme i s těmito nedo-
statky hůře nebo lépe funguje.

Každý systém musí mít řídící centrum, bez něhož nemůže exi-
stovat. Řídící centrum systému justice může být koncipováno zá-
sadně dvojím způsobem: moc výkonná vykonává soudní správu,
nebo pro správu soudnictví se používá soudcovské stavovské sa-
mosprávy. To jsou dvě krajní polohy.

V čisté formě neexistuje nikde na světě jeden nebo druhý mo-
del, většina modelů je smíšených, náš také. Ministerstvo spravedl-
nosti je státní správa. Výměna řídícího centra nemůže odstranit
otázky, které při správě justice vznikají.

4. Privatizace justice?

Z hlediska radikálních změn struktury je zajímavá otázka zda
privatizovat justici. Vzpomeňme si, že o dílčích privatizacích tra-
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nost některá složitější soudní řízení začínat na úrovni druhého
stupně, tj. u krajských soudů, to si vyžadují ohledy specializace.

Nepochybuji o tom, že každý soudce i na okresním stupni je
schopen posoudit a rozsoudit každou věc. Je to však otázka eko-
nomie řízení: soudce, který by jednou za život soudil spor o pa-
tent na okresní úrovni, by na tom strávil půl roku svého života
naprosto zbytečně, protože už nikdy mu takový případ nepřijde,
anebo je to málo pravděpodobné. Na krajské úrovni je jistá speci-
alizace již možná.

Druhý aspekt tohoto problému je horizontální struktura soudu,
která je dána teritoriálními požadavky – velikostí státu, dostup-
ností soudu pro strany a tak podobně. Ani v tomto směru se mi
nezdá, že by náš systém potřeboval jakýchkoliv radikálních změn.
Struktura soudů je dána možnostmi specializace. Možnost začít
u většího soudu, a tudíž u vyššího soudu svá řízení, je výhoda.

2. Lidská složka systému

Nyní bych se rád zabýval personálním substrátem systému.
Každý systém existuje jenom tak dlouho, dokud v něm – laicky ře-
čeno – „někdo bydlí“. V systému musí existovat organizovaný
vstup, ze systému je nutno mít možnost organizovaným způso-
bem vystoupit. Personálním substrátem systému soudnictví jsou
soudci.

Vstup do toho systému podléhá jistým kvalifikačním předpokla-
dům, které jsou, nebo by měly být dvojího druhu – odborného
a osobnostního. K osobnostním předpokladům patří třeba věk
uchazeče o vstup do systému, ale patří k němu i jisté mravní poža-
davky, které má splňovat nejen v době vstupu do toho systému, ale
po celou dobu pobytu v tom systému, jehož součástí uchazeč je.

Vstup do systému z odborného hlediska nečiní žádný problém.
Nechci podrobně rozebírat vysokoškolské vzdělání, justiční
zkoušku atd., ale to není něco, co by činilo problémy. Vstup
z osobnostních hledisek jsme nedávno upravili třeba tak, že věk
pro vstup do systému byl stanoven na třicet let.

Co činí jisté potíže, jsou mravní požadavky na výkon funkce
soudce. Mnozí soudci nejsou schopni se orientovat – ne ve své
profesní rozhodovací činnosti, ale v tom, jakou práci vlastně vy-
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V poslední době jsme svědky diskuse o tom, zda je nutné refor-
movat českou justici a pokud ano, jak výrazná takováto reforma
má být, zda má jít o zásadní změny celého systému, či „pouze“
o soubor opatření, která „doladí“ existující systém. Je spíše hrou
se slovy, zda případné změny na úseku justice nazveme přímo re-
formou či jiným termínem. Ministerstvo spravedlnosti zvolilo eu-
femističtější termín, tzv. stabilizace justice. S tím osobně nemám
problém, podstatné je, co přesně bude mít Ministerstvo spravedl-
nosti onou stabilizací na mysli, jaká konkrétní opatření navrhne
a jakou konkrétní podobu tato opatření budou mít.

1. Současný stav české justice

Většina účastníků celospolečenské diskuse o české justici se
shodne na tom, že česká justice je v tuto chvíli v zásadě institu-
cionálně, personálně a též materiálně zabezpečena. Institu-
cionálním zabezpečením mám na mysli to, že jsou v tuto chvíli vy-
tvořeny a personálně obsazeny všechny instituce, které dle plat-
ných zákonů mají v rámci českého soudnictví působit (včetně
Nejvyššího správního soudu). Personálním naplněním pak mám
na mysli tu skutečnost, že česká justice až na určité lokální výjim-
ky netrpí výrazným nedostatkem soudců a v zásadě je počet soud-
ců srovnatelný s počty v ostatních státech Evropské unie. Stejně
tak otázka materiálního zabezpečení (jednací síně, počítačová
technika atd.) zaznamenala v posledních několika letech výrazné
zlepšení.

Přes tato relativní zlepšení na straně institucionální, personální
a materiální jsou, jak většina z nás asi ví, výsledky práce české jus-
tice neuspokojivé. Jedná se o výsledky, které neodpovídají tezi, že
systém justice je kvalitně nastaven, že funguje a že není třeba co-
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dičně justičních činností jsme nejen v minulosti hovořili, ale při-
stoupili jsme i k jejich praktické realizaci. Komora soudních exe-
kutorů převzala funkce státu a zprivatizovala některé činnosti jus-
tice. Nedávno se vedla debata o obchodním rejstříku, který dosud
vedou soudy, zda to není ta činnost, která by se dala privatizovat.
Mohli bychom velice vážně uvažovat o privatizaci vězeňství, o pri-
vatizaci probační a mediační služby a podobně.

Rozhodně to nejsou náměty, které by byly ve světě úplně nové.
Nepojednávali jsme nic o nástrojích soudnictví, tj. o legislativě –
a tam je situace jiná. To však nepatří ke struktuře systému, který
jsme se pokusili prozkoumat. Odpověď na otázku tedy zní: soud-
nictví nepotřebuje reformu, soudnictví potřebuje stabilizaci do-
savadních struktur formou inovací ve sféře řízení, organizace prá-
ce uvnitř systému a ve sféře formace osobnostních předpokladů
pro výkon funkce soudce.

Justiční stroj potřebuje promazat

Jiří Pospíšil

místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny
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koliv měnit. Nedostatky ve výsledcích české justice lze s výraznou
mírou zjednodušení vidět ve třech hlavních problémech: a) soudy
rozhodují pomalu; b) odvolací soudy potvrzují pouze menšinu na-
padených rozhodnutí soudů prvého stupně; c) při činnosti soudů
se projevují výrazné lokální výkyvy.

Ad a) Z přiložených grafů jasně vyplývá, že po roce 1989 do-
šlo k výraznému nárůstu délky soudních řízení. Zatímco pro
tento jev v první polovině devadesátých let lze najít objektivní
důvody (transformace právního řádu, vznik nových soudcov-
ských agend, odchod soudců z justice), pro druhou polovinu de-
vadesátých let nacházíme důvody růstu již obtížněji. Je zřejmé,
že právě v této době, tj. v druhé polovině devadesátých let, se již
mělo začít uvažovat o systému opatření, který by délku soud-
ních řízení zkrátil.

Graf. č. 1: Průměrná délka soudních řízení ve věcech trestních, 
řízení před okresními soudy (v měsících)

Graf. č. 2: Průměrná délka soudních řízení ve věcech 
občanskoprávních okresní soud (v měsících)

Graf. č. 3: Průměrná délka soudních řízení ve věcech trestních,
řízení před krajskými soudy coby soudy prvního stupně 
(v měsících)
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ností, že při přijímání právních předpisů převládá princip kvanti-
ty nad principem kvality. Tak například na každé schůzi poslane-
cké sněmovny je projednáváno ne několik desítek návrhů zákonů,
ale v tuto chvíli již téměř několik stovek zákonů.

Pokud bychom rozpočetli množství přijatých zákonů během
jednoho roku na počet kalendářních dnů, pak nám vyjde, že
v této zemi je každý den přijat alespoň jeden nový zákon. Díky
této tzv. socialistické legislativní smršti jsme dnes v situaci, kdy
české právo je hypertrofované a nestabilní, toto znamená, že prá-
vo upravuje i ty segmenty společenského života, kde by právní
úprava nebyla nutná (například zákon o zoologických zahra-
dách) a dále pak se takovéto právo díky snaze zákonodárce jej vy-
lepšit neustále mění.

Výsledkem této situace je to, že nejen občané se nemohou vy-
znat v našem platném právu, nemohou se vyznat v tom, co platí
a neplatí, ale též profesionálové, naši soudci, nemohou znát plat-
né právo. S jistou mírou nadsázky je možné říci, že padá ona sta-
rá právní zásada, že „soud vždy zná právo“. Tento nežádoucí stav
má obrovský vliv na právní jistotu občanů, všech subjektů, které
se denně s právem setkávají. V konečném důsledku vzniká ne-
žádoucí trend, kdy takovéto přemnožené právo je občany poru-
šováno.

4. Personální složka justice

A nyní několik stručných slov k samotné reformě justice. V zá-
sadě lze námi předkládaný soubor opatření rozdělit na opatření,
která se budou přímo dotýkat samotných soudců a jejichž cílem
bude působit na jejich odbornou úroveň a na opatření, která po-
vedou ke zkvalitnění klimatu a podmínek, ve kterých soudci
pracují.

K opatřením, která se mají přímo dotýkat soudcovského stavu,
chci jen velmi stručně uvést, že chceme zpřesnit a zkvalitnit výběr
budoucích soudců, chceme mimo jiné zavést institut tzv. soudce
na zkoušku, který by lépe umožnil rozpoznat, zda žadatel má či
nemá schopnosti vykonávat funkci soudce. Výborné studijní vý-
sledky či kvalitní praxe totiž nejsou vždy zárukou toho, že žadatel
bude též úspěšným soudcem.
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Ad b) Dalším charakteristickým rysem dnešního soudnictví je,
že téměř čtvrtina rozsudků okresních soudů napadená v rámci
odvolacího řízení je krajskými soudy zrušena a celá věc je vráce-
na soudům okresním k novému projednání. Chci upozornit na tu
skutečnost, že ve vyspělých státech Evropské unie je takto vrace-
no soudům prvého stupně cca 5 % napadených rozsudků.

Ad c) Existuje výrazná nevyváženost v činnosti jednotlivých sou-
dů. Vezměme například soudní prvostupňové řízení před krajský-
mi soudy v trestněprávní agendě. U tzv. problémových soudů, kte-
ré jsou též uváděny v médiích – Ústí nad Labem, Brno, Ostrava –
trvá soudní řízení až třikrát déle oproti soudům, jako je například
Krajský soud v Praze, v Českých Budějovicích či v Hradci Králové.

2. Alternativní koncept

Z výše uvedeného je zřejmé, že nemůžeme být spokojeni s vý-
konnostními výsledky našeho soudního systému. V první polovi-
ně 90. let sice došlo k jakési stabilizaci české justice, ovšem ve dru-
hé polovině 90. let politická reprezentace příliš času české justici
nevěnovala. S jistou nadsázkou tak lze říci, že česká justice je stroj,
který má všechna kolečka, je to systém, kterému nechybí žádné
díly a žádné páčky, ale chybí mu olej. Chybí mu něco, co by „pro-
mazalo“ zarezlé soukolí a zvýšilo jeho výkonnost.

Ačkoli máme za sebou již polovinu volebního období, vláda do-
posud nepředložila návrh jasné koncepce reformy justice. Není
tak vůbec zřejmé, co vládní koalice chce pro českou justici udělat.
Bývalý ministr P. Rychetský při svém odchodu z funkce ministra
spravedlnosti sice nastínil deset bodů reformy justice, šlo však
o velmi obecný materiál, který nemohl být považován za seriózní
reformní koncept.

Problémy české justice nelze odstranit jedním zázračným opat-
řením, ale souborem dílčích právních a administrativních opatře-
ní, která, pokud budou provedena komplexně, mohou být oním
pověstným „olejem“.

3. Kvalita právního řádu

Klíčovým problémem, který s fungováním české justice souvi-
sí, je kvalita českého právního řádu. Bohužel je smutnou skuteč-
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5. Závěr

Základní parametry české justice jsou v oblasti institucionál-
ní, personální a materiální nastaveny. V tuto chvíli je třeba pro-
vést souhrn opatření, který povede ke zkvalitnění a zrychlení
rozhodovací činnosti českých soudů. Tato opatření by se měla
dotýkat jak soudců samotných, tak prostředí a podmínek, ve kte-
rých pracují. Nemalý vliv na jejich činnost má kvalita českého
právního řádu, a proto je třeba, byť hovoříme o české justici, uči-
nit apel na moc výkonnou a zákonodárnou, která český právní
řád vytváří.
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Velmi důležité je posílení role vzdělávání soudců při jejich ka-
riérním růstu. Na druhou stranu respektujeme to, že přílišný
tlak na soudce a restriktivní stanovování povinností v oblasti
vzdělávání by vedlo pouze k tomu, že ti soudci, kteří se chtějí
vzdělávat, by byli takovýmto systémem šikanováni a ti, kteří se
vzdělávat nechtějí, by stejně našli způsob, jak ten systém obejít.
Navrhujeme proto kompromis v podobě tzv. povinně-nepovin-
ného vzdělávání, při kterém by soudci nebyli nuceni se povinně
vzdělávat. Nicméně v situaci, kdy by využili nabídky Minis-
terstva spravedlnosti, Justiční akademie a vzdělávali by se, pak
by tato jejich dobrovolná činnost byla zohledněna v rámci kari-
érního postupu.

Dalším opatřením na poli postavení českého soudce bude
naše snaha posílit kárnou odpovědnost soudců za výsledek je-
jich činnosti. Nechceme soudce stíhat za jejich právní názor, ne-
boť by to mohlo být považováno za ohrožování jejich nezávis-
losti. Pokud však soudce, který poskytuje veřejnou službu za
peníze daňových poplatníků, udělá zjevný zmetek (například
odsoudí někoho podle neplatné právní úpravy), musí být něja-
kým způsobem postižen. Není možné, aby pod rouškou soud-
covské nezávislosti byli skryti ti, kteří neplní své základní po-
vinnosti při výkonu funkce.

Do skupiny opatření, která by měla zkvalitnit prostředí,
v němž soudci rozhodují, lze zařadit snahu provést administra-
tivní a právní reformu. Jejím výsledkem by mělo být to, že soud-
ce se bude plně věnovat pouze rozhodovací činnosti a ostatní,
v zásadě administrativní agendu, za něj budou vykonávat členo-
vé jeho právního minitýmu. K právní úpravě pak lze uvést pou-
ze tolik, že bude třeba podle našeho názoru zjednodušit a „zprů-
chodnit“ procesní předpisy tak, aby se odbouraly některé příliš
formální mechanismy, které komplikují a prodlužují soudní ří-
zení.

Celkové zjednodušení platných právních předpisů a stabilizace
právního řádu povede k tomu, že soudci budou moci více času vě-
novat rozhodovací činnosti, nikoliv studiu nových a nových práv-
ních předpisů a dále pak k tomu, že vytvoří stabilní judikaturu.
Soudní rozhodnutí se pak stanou pro naše občany předvídatelná,
což lze považovat za základní požadavek právního státu.
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Ve svém příspěvku zkoumám dílčí problémy a jejich řešení
v různých oblastech: personální politika soudnictví, osvobození
soudců od administrativních činností, spolupráce soudců s práv-
nickými fakultami, správa soudů, mediační a preventivní progra-
my v justici, součinnost soudů a policie ve fázi řízení před sou-
dem, doručování soudních obsílek, mediální politika soudů,
předvídatelnost soudních rozhodnutí, návaznost legislativní-
ho procesu, řízení soudů prostřednictví ministerstva spravedl-
nosti, procesní předpisy v řízení před soudy a systém vzdělávání
soudců.

1. Personální politika soudnictví

Na počátku devadesátých let minulého století odešlo mnoho
soudců z českých soudů – téměř jedna polovina. Důvody odcho-
du byly různé – např. aplikace zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lust-
rační zákon), neobnovení soudcovských mandátů, odchody do
advokacie z finančních důvodů. Soudnictví pak muselo být v krát-
ké době personálně doplněno právníky různých profesí, a to ně-
kdy bez potřebných profesních i osobnostních předpokladů.
K tomuto doplnění docházelo u soudů všech stupňů.

Do budoucna je třeba vyvarovat se podobných překotných
a urychlených náborů a pečlivě a individuálně zvažovat kandida-
turu každého soudce.

Současný problém za situace, kdy došlo k posunu věkové hra-
nice soudce na 30 let, spočívá dle mého názoru ve způsobu usta-
novování soudců. Sebelepší student s nejlepšími výsledky z jus-
tičních zkoušek i vynikajícími psychotesty, které jsou podmínkou
pro přijetí, se automaticky nestane dobrým soudcem. Obávám se,
že teprve až první výkony v taláru odpoví jednoznačně na otázku,

Potřebuje naše soudnictví reformu?

Jan Sváček

předseda Městského soudu v Praze
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stent a soudce po uplynutí semestru rozhoduje o udělení zá-
počtu.

Tento způsob spolupráce je výhodný pro obě strany. Student
získá vynikající praktické zkušenosti, kterých se mu v budově
právnické fakulty nedostane a soudce mimo jiné získá na určité
období zdarma kvalitního asistenta, který je motivován být co nej-
lepší. V daném případě se jedná o mou osobní zkušenost ze stu-
dijního pobytu v některých státech USA.

4. Správa soudů

Současný systém řízení soudu (nebo správy soudu) je překo-
nán. Jedná se v podstatě o socialistický model, který vznikl na po-
čátku šedesátých let 20. století, tedy v době, kdy soud byl nevý-
znamnou institucí, jejíž řízení nevyžadovalo zvláštní schopnosti
nebo vzdělání. V této fázi tedy postačovalo, aby soudy byly řízeny
ekonomicky, personálně a administrativně tzv. vedoucími soud-
ních správ ve spolupráci s předsedy soudů. Vedoucí správ se ve
většině případů rekrutovaly z bývalých zapisovatelek, které ne-
měly ani odpovídající vzdělání.

Vedle toho ani předseda soudu nemá odpovídající vzdělání
v ekonomii, personalistice, managementu nebo logistice. V sou-
časné době, kdy soudy jsou subjektem mnoha hospodářských
vztahů, ať už v oblasti finanční nebo investiční, kdy se jedná
v podstatě o více či méně prosperující podnik, nemůže shora po-
psaný systém obstát, byť v mezidobí došlo k přejmenování na ře-
ditele soudní správy.

Považuji proto za nezbytné, aby ekonomické řízení soudů pře-
vzali vrcholoví manažeři vzdělaní v popsaných oblastech, kteří by
vedle předsedů soudů ekonomicky zajišťovali chod soudu. Dobré
finanční ohodnocení těchto administrativních nebo ekonomic-
kých ředitelů by se státnímu rozpočtu vyplatilo z mnoha důvodů.
Chod soudu by byl lépe organizován, což by ve svých důsledcích
přispělo i ke zkrácení délky soudního řízení či k větší efektivitě
při vymáhání soudních pohledávek.
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zda dotyčný má dostatečné povahové, lidské, charakterové (tedy
nejen odborné) předpoklady pro výkon funkce soudce.

V tomto smyslu se budeme muset vážně zabývat otázkou změny
ústavního zákona i institutu soudců na zkoušku nebo soudců ju-
niorů, kdy teprve po několika letech (například v Německu pěti-
leté) úspěšné praxe je soudci udělen doživotní mandát. Obavy
skeptiků z ohrožení nezávislosti takových dočasných soudců od-
mítám. Jak lépe poznat charakter soudce než v této situaci? Pokud
bude dočasně rozhodovat tak, aby se zalíbil svému budoucímu
jmenovateli, tedy závisle, bude to nejlepší signál k tomu, aby do-
životní mandát nebyl udělen.

Pro nábor soudců z řad zkušených advokátů zatím nejsou v ČR
podmínky. Při různých náborech v minulosti jsem se přesvědčil
o tom, že o práci u soudu až na výjimky dobří a zkušení advokáti
zatím nemají zájem.

2. Osvobození soudců od administrativních činností

Práce soudců v českých podmínkách je z hlediska časového
a kvantitativního velmi náročná, ale neefektivní. Ve většině vy-
spělých evropských zemích je počet soudců na počet obyvatel vý-
razně nižší než u nás. Chybně i nadále navyšujeme počty soudců
namísto získávání kvalitního administrativního aparátu, který by
za soudce většinu administrativních činností vykonal.

Soudce by pak měl více času na vlastní rozhodovací činnost na-
místo stávající činnosti administrativní, která zabírá více než po-
lovinu jeho pracovní činnosti. Z hlediska rozdělování státního
rozpočtu by se tento způsob vyplatil. Za plat jednoho soudce je
možné zaplatit zhruba tři kvalitní administrativní pracovníky.

3. Spolupráce soudů s právnickými fakultami

V českých podmínkách žijí vedle sebe dva téměř izolované
světy: svět akademický a svět soudní. Chybí mezi nimi prostup-
nost. V mnoha zemích včetně USA na právnických fakultách hoj-
ně vyučují soudci a naopak profesoři právnických fakult se na
vrcholu své kariéry stávají soudci. Studenti právnických fakult
vykonávají praxi u soudů. V některých zemích například po
dobu jednoho semestru působí student u soudce jako jakýsi asi-
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statovat, že doručování soudních obsílek poštou je zcela nee-
fektivní. Pošty doručují obsílky v obvyklé denní době, většinou
v dopoledních hodinách. Adresáti do vlastních rukou pak ne-
jsou pochopitelně doma zastiženi, obsílka se buď soudu vrátí
nebo uloží na poště, kde si ji adresát většinou nevyzvedne a tato
se vrací také později soudu. Vzhledem k tomu, že každá obsílka
se pak většinou zasílá znovu, zároveň ji soud i znovu platí. Tím
dochází k paradoxnímu efektu, že každou nedoručenou obsíl-
kou pošta zvyšuje svůj zisk, neboť v té samé věci posléze násle-
duje obsílka další.

Řešení se v daném případě nabízí více. Například doručování
v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách, případ-
ně platba pouze za doručenou, nikoli bez doručení vrácenou
obsílku. Jsou zde i úvahy o možnosti prolomení monopolu Čes-
ké pošty například zavedením sítě soudních doručovatelů nebo
svěření doručování soukromé kurýrní firmě, které by se platilo
pouze za skutečně doručenou obsílku. Realizace těchto mož-
ností opětovně vyžaduje mezirezortní jednání, případně legisla-
tivní změny.

8. Mediální politika soudů

V českých poměrech je mediální politika soudů buď špatná,
nebo vůbec neexistuje. Lidé jsou sdělovacími prostředky z úst
mnohých nekompetentních osob zahlcováni mýty a nepravdami
o fungování soudnictví. Představitelé soudů občas mají tendenci
na to nějakým způsobem reagovat, ale většinou se jim nepodaří
do médií (ať už na stránky novin nebo na obrazovku televize) pro-
niknout. Lidé tak často přejímají nesprávné názory mnohdy vyso-
kých představitelů státní moci na fungování soudnictví a nejsou
schopni si uvědomit, že silné soudnictví, které by sloužilo lidu
a bylo lidem respektováno, nezbytně potřebují.

Oblast public relations byla dosud pro soudnictví tabu mimo
jiné i proto, že byla dlouho ražena zásada, že soudce se nemá ve-
řejně projevovat, protože za něho hovoří toliko jeho rozhodnutí.
Pokládám za nutné, aby se v seriózních publicistických pořadech
začali objevovat soudci, kteří by vedli dialog se zástupci moci zá-
konodárné a výkonné o problematice soudnictví.
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5. Mediační a preventivní programy v justici

V trestním soudnictví se mnohdy soudy zbytečně zabývají ba-
gatelními věcmi, které v mnoha jiných zemích ve smyslu teze
„soudnictví je drahé“, vyřizují jiné instituce než soudy.

Vedle stávajícího přestupkového řízení by měly vzniknout dle
srovnatelných zahraničních vzorů mediační a preventivní pro-
gramy, které by řešily drobnou trestnou činnost. Pachatel drob-
ného majetkového nebo drogového deliktu by měl možnost ab-
solvovat jakýsi „výchovný“ nebo „odvykací“ program. V případě
úspěšného absolvování by se pak jeho záležitost k soudu vůbec
nedostala. Pachatel by tím byl výrazně pozitivně motivován, aby
se před soud nedostal. Zároveň by se tím šetřil provoz drahých
soudů a bylo by více času na delikty vážné a složité. Termíny, kte-
ré lze přeložit jako „sociální“ nebo „terapeutická“ justice, jsou
v našich podmínkách zatím zcela neznámé.

6. Součinnost soudů a policie ve fázi řízení před soudem

Soudy nedisponují téměř žádným mechanismem, který by do-
nutil neposlušné občany (účastníky, svědky, obviněné) k účasti
v soudním řízení. Většina soudních případů proto není skončena
v jednom stání proto, že se někteří nebo většina svědků dobro-
volně nedostaví, nebo proto, že nepřevzali soudní obsílku.

Pokud se soudy obrátí na policii za účelem žádosti o předvede-
ní těchto osob, zůstane tato žádost ve většině případů z různých
důvodů nerealizována. Bez hlubšího statistického zkoumání jsem
přesvědčen, že v případě ideální stoprocentní úspěšnosti při
předvádění osob (oproti současnému stavu, který činí cca 20 %),
by se mohla délka soudního řízení civilního i trestního zkrátit
zhruba o jednu třetinu stávající doby, a to bez jakýchkoli dalších
reformních opatření.

Za potřebné bych v daném případě považoval podrobná jedná-
ní mezi resorty spravedlnosti a vnitra na nejvyšší úrovni, ke kte-
rému přes mnohé soudcovské návrhy dosud nedošlo.

7. Doručování soudních obsílek

Bez ohledu na mnoho dalších problémů, které vyvstaly v této
oblasti po novelizaci občanského soudního řádu, je třeba kon-



29

vat na soudce samotné. Obdobných případů, kdy dobrý záměr zá-
konodárce je rychlejší než ekonomická realita v chodu soudů,
bylo v minulosti zaznamenáno několik.

Řešení (byť akademické) spatřuji v tom, že změna zákona půjde
ruku v ruce s ekonomickou rozvahou, která bude pamatovat na
to, zda ten který zákon je možné z ekonomických důvodů uvést
v život.

11. Řízení soudů prostřednictví Ministerstva 
spravedlnosti

V českých podmínkách (ale i v jiných evropských zemích) jsou
soudy řízeny Ministerstvem spravedlnosti. Paradoxně tedy orgány
moci soudní jsou řízeny orgánem moci exekutivní. Jakkoli jsem si
vědom skutečnosti, že tento model má své historické i politické
důvody, dovolím si pro srovnání uvést ještě jednou americký vzor.

Z pohledu amerického soudce je nepřípustné, aby jeho činnost
byla řízena exekutivním orgánem vlády. Ministerstvo spravedlnos-
ti má samozřejmě svůj význam a množství funkcí, ale do chodu
a řízení soudů ve vlastním slova smyslu v podstatě vůbec nezasa-
huje. K tomuto účelu slouží federální instituce Administrative
Office of the United States Courts. Zmíněná instituce přebrala
v roce 1939 většinu kompetencí od Ministerstva spravedlnosti.
Personálně je složena ze soudců bývalých nebo současných, kteří
jsou zde na stáži. Zde jsem poprvé slyšel termín „administrativní
nezávislost soudů“.

Pokud se u nás hovoří o soudcovské nezávislosti, máme na mys-
li nezávislost v rozhodovací činnosti. Tato administrativní nezávis-
lost však sahá mnohem dále a spočívá v tom, že například o fi-
nančních, rozpočtových a personálních záležitostech nerozhoduje
vládní orgán. Zajišťuje se tím mimo jiné kontinuita soudnictví i při
střídání politických stran u moci. A zabraňuje se tomu, aby soudci
pracovali dle pravidel, na jejichž existenci nemají žádný vliv.

Nicméně ač nerad, musím konstatovat, že v tuto chvíli nejsou
vytvořeny podmínky pro úvahy o podobné koncepci v ČR.
Podobné úvahy nejsou politicky průchodné, sám soudcovský stav
na to není personálně připraven a ani nemůžeme říci, že v těch
evropských státech, kde to zavedli, se to plně osvědčilo.

28

9. Předvídatelnost soudních rozhodnutí

V kontinentálním pojetí práva České republiky je jediným
pramenem práva zákon, a to na rozdíl od anglosaského právního
prostředí, které uznává za pramen práva i precedens. V našem
právním prostředí formu precedentu nahrazují rozhodnutí pub-
likovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vy-
dává Nejvyšší soud ČR.

Tato stanoviska nemají závaznou roli, nicméně pokud existují
a pokud je soudci znají, většinou se jimi řídí. V daném procesu
však soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu ČR selhávají
a proces evidence judikatury vázne. Dochází pak skutečně
k tomu, za co jsou soudy oprávněně kritizovány, že soudní roz-
hodnutí v obdobné věci se u různých soudů liší.

Řešení vidím v zavádění elektronického systému evidence ju-
dikatury, který se v současné době experimentálně zkouší u ně-
kolika soudů v České republice. Do tohoto systému by aktivně při-
spívali všichni soudci svými rozhodnutími a pasivně by měli
možnost se s rozhodnutími svých kolegů seznamovat.

10. Návaznost legislativního procesu na fungování
soudnictví

Vláda předloží návrh zákona, který je v legislativním procesu
schválen. Zákon je publikován ve Sbírce zákonů, a tím je reformní
úsilí předkladatele dovršeno. Problémem (předpokládám, že ne-
jenom justičním) zůstává pak materiální a personální zajištění
uvedení tohoto zákona do praxe – jakési ekonomické garance.
Pro větší názornost uvedu konkrétní příklad.

Nabyla účinnosti novela trestního zákona a trestního řádu, kte-
rá předpokládá od 1. ledna 2004 nový způsob protokolace v ří-
zení před soudy, a to prostřednictvím tzv. protokolujících úřed-
níků a záznamových zařízení. Do současné doby však nebyly a do
konce roku pravděpodobně nebudou materiální a personální
podmínky pro tuto zásadní změnu v organizaci práce soudů vy-
tvořeny.

Záměr zákonodárce tedy byl dobrý, ale přesto podle dobrého
zákona soudy začnou pracovat velmi komplikovaně. Způsobí to
problém v chodu soudů a následné průtahy bude veřejnost svalo-
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12. Procesní předpisy v řízení před soudy

Obávám se, že procesní předpisy (trestní řád a občanský soud-
ní řád) v sobě obsahují jakýsi pseudohumanismus počátku deva-
desátých let 20. století, který byl historickou reakcí na fungování
soudnictví před rokem 1989. Stalo se tak, že dokonale chráníme
občanská práva obžalovaných, ale zároveň tím poškozujeme prá-
va poškozených. Bedlivě chráníme procesní práva dlužníků, ale
tím poškozujeme jejich věřitele.

Jako příklad mohu uvést desítku zákonných obstrukcí, kterou
může schopný advokát učinit, pokud nechce, aby se klient dosta-
vil k soudu. Soudci nejsou rádi, když se proces vleče, ale vždy jed-
na strana sporu (obžalovaný v trestním řízení nebo odpůrce v ci-
vilním řízení) mají zájem na tom, aby se proces vlekl. A pokud jim
to zákonodárce umožní ...

13. Systém vzdělávání soudců

Jakkoli každý nastupující ministr spravedlnosti hodlal změnit
nebo dokonce změnil systém vzdělávání soudců, pokládám tuto
oblast za oblast s velkými rezervami. Rezervy bych nespatřoval ani
tak v oblasti pozitivního práva, jako v oblasti filosofie práva, teo-
rie práva. Soudci sice znají nebo měli by znát jednotlivá ustanove-
ní trestního nebo občanského soudního řádu, ale netuší, jaký je
rozdíl mezi legální spravedlností na straně jedné a etickou spra-
vedlností na straně druhé, přestože o tom učili již starořečtí filo-
sofové.

14. Závěr

Potřebuje naše soudnictví reformu? Pokud bychom za reformu
považovali realizaci shora naznačených dílčích kroků, pak říkám:
ano, potřebuje reformu. Pokud bychom měli hovořit o změně
systému – například v tuto chvíli zavedením soudcovské samos-
právy – pak tvrdím, že reformu nepotřebujeme. Vystačíme pouze
s tím, co bylo naznačeno, pokud zde bude skutečná vůle všech za-
interesovaných složek (zdůrazňuji nejenom soudců) změny reali-
zovat a prosadit.

B

Doplňkové texty
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V tomto textu budeme postupovat poněkud jinak, než je větši-
nou obvyklé v běžných analýzách organizace soudnictví. Náš vý-
klad založíme na metodologii ekonomické analýzy a rozdělíme jej
do těchto témat: 1. pokusíme se předložit poněkud zobecněný
pohled na povahu služby, kterou poskytují soudy, tj. na to, čím se
soudy a soudci ve skutečnosti zabývají; 2. několika poznámkami
se vrátíme k pojmům institucionální přizpůsobování, reforma,
transformace a monopol; 3. výklad zakončíme několika úvahami
o tom, jaké změny v postavení soudnictví lze očekávat, a to ze-
jména z hlediska jeho schopnosti rozhodovat obchodně-právní
spory.

1. Funkce a postavení soudu

Vlastní předmět činnosti soudu a soudců zde budeme, pro
mnohé asi překvapivě, prezentovat pomocí jejich „zprostředko-
vatelského“ postavení v procesu vyjednávání.

1.1 Obecný intermediátor

Vyjednávání je centrálním pojmem ekonomické analýzy, která
jej zavádí, volně řečeno, jako bilaterální komunikaci, jejíž proti-
strany mají odlišné zájmy. Na obr. 1a jsou zachyceny dva vyjedná-
vající subjekty A, B s tím, že jako INT je zde označen subjekt, kte-
rý jejich vyjednávání „zajišťuje“.

Veřejná služba poskytovaná soudy 
a její organizace

Dušan Tříska

CD-F, a.s.
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mického) považuje často za účelné proti-strany A, B rozlišit na na-
vrhovatele a adresáta návrhu, kde:

– navrhovatel (NAV) se něčeho domáhá, tj. něco požaduje; příkla-
dem je ten, kdo předkládá návrh na uzavření smlouvy, nebo
oznamuje pojistnou událost, či navrhuje (požaduje) trest odně-
tí svobody,

– adresát návrhu (požadavku) je tím, od něhož se očekává nějaká
re-akce na návrh; v dalším bude tento subjekt pro jednoduchost
označovat jako odpůrce (ODP).

Uvedená terminologie pro NAV a ODP samozřejmě nemůže být
přiléhavá pro všechny myslitelné případy vyjednávání. Pokusme
se tedy nad tuto nepatřičnost povznést, neboť zde chceme přede-
vším jasně vymezit stranu, která je „iniciátorem vyjednávání“
a tedy i proti-stranu, která již jen nějakým způsobem reaguje, na-
příklad akceptuje návrh (požadavek), uplatní nebo neuplatní pro-
ti němu nějakou „námitku“ apod.

Službu int z obr. 1a vymezujeme nejobecněji tak, že INT na jejím
základě přijímá a dále zpracovává návrhy a re-akce na ně. Pro fak-
tickou podobu činností, které vykonávají soudy a soudci může být
zajímavé, jak lze na obecné úrovni službu int strukturovat. Na ji-
ném místě3 jsme ji vymezili pomocí osmi operací int0 až int7, kde:

int0 vyhledání a přijetí návrhu (požadavku)
int1 ověření platnosti návrhu
int2 ověření odůvodněnosti návrhu
int3 doručení návrhu adresátovi
int4 vyhledání a přijetí re-akce na návrh
int5 ověření platnosti re-akce
int6 ověření odůvodněnosti re-akce
int7 spárování návrhu a re-akce na něj

Předložená struktura operací je zobecněním nejrůznějších ana-
lytických výsledků. Zejména se však opírá o standardy vytvořené
pro účely softwarové podpory elektronického obchodování, na-
příklad koupí a prodejů na tzv. elektronických burzách.4 Zde tedy
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Takovým INT je například:

– burza (například cenných papírů), která stanovuje a vynucuje
pravidla vzájemné komunikace mezi prodávajícím a kupujícím,

– tzv. arbitr, či mediátor zajišťující vyjednávání mezi proti-strana-
mi nějakého sporu,

– soud (viz dále).

V duchu ekonomické analýzy budeme říkat, že INT poskytuje
stranám A, B nějakou službu – na obr. 1a ji označujeme jako intA,
resp. intB. Jejím cílem je snížit náklady subjektů A, B s vyhledáním
jeden druhého, dosažením výsledku vyjednávání a případně i vy-
nucením tohoto výsledku.1

Ekonomická analýza se mimořádně podrobně zabývá případy,
kdy předmětem vyjednávání je kupní smlouva, a to zejména její
uzavření. Subjekty A, B jsou v takovém případě též prezentovány
jako strana nabídky, resp. poptávky.

V návaznosti na naše předchozí příspěvky2 zde předpokládá-
me, že analytické postupy, které pro kupní smlouvu vypracovala
ekonomie, lze s výhodou použít i pro popis jiných druhů vyjed-
návání, včetně například „komunikace“ mezi státním zástupcem
a obžalovaným.

Zejména právní pohled na vyjednávání (na rozdíl od ekono-

 

 

Obr. 1a

1) Podrobněji viz Tříska (2002).
2) Tříska (1999).

3) Viz například Tříska (2000).
4) Máme na mysli postupy aplikované na trzích typu NASDAQ, či RM-Systém.
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Na obr. 1c je tedy zachycen případ, kdy SOUD vystupuje jako
INTsup „vyššího stupně“, který je oprávněn tak či onak „opravit“
rozhodnutí INTinf nějakého „nižšího stupně“. Pro ilustraci uveď-
me tyto dva příklady uspořádání z obr. 1c:

– soud, který rozhoduje spor mezi účastníkem burzovního ob-
chodu a burzou,

– SOUD, který rozhoduje ohledně tzv. opravných prostředků pro-
ti rozhodnutí SOUDU nižšího stupně.

Na obr. 1b, 1c jsou zachyceny pouze služby sos a není tam tedy
zachycena žádná protihodnota, kterou by uživatel sos za tuto služ-
bu platil.

Pro standardní ekonomickou analýzu je ovšem int, a tedy i sos
služba jako každá jiná a proto si hned položí otázku, z jakých zdro-
jů jsou hrazeny náklady SOUD-u. Mimořádně se pak zajímá o tzv.
externality, kdy tyto náklady nehradí ten, komu je sos fakticky po-
skytována (kdo z ní má prospěch).

Formálně zachycuje tuto otázku obr. 2, kde hledaná protihod-
nota je označme symbolem x s tím, že jako x = 0 reprezentujeme
případ, kdy uživatel služby sos, za ni explicitně nic neplatí, proto-
že příslušné náklady jsou hrazeny jinak, například z veřejných roz-
počtů, tj. z daní všech občanů.
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tento metodologický vklad předkládáme jako jednu z možností,
jak činnost soudů přiblížit činnosti jiných intermediátorů a pří-
padně i v soudní praxi využít rutin, které si vypracovali pro svá
rozhodování.

1.2 Služba poskytovaná soudem

Specificky nás bude samozřejmě zajímat ta konkrétní varianta
obr. 1a, kdy int má podobu specifické služby, označíme ji sos, po-
skytované intermediátorem dále označovaným jako soud. V mno-
ha případech má pak taková sos povahu „rozhodování sporu“ (viz
obr. 1b).

 

  

 

 
 

Obr. 1b

Právě uspořádání z obr. 1b je systematicky studováno tzv.
Economics of Contracting,5 kterou lze považovat za základ samo-
statně se etablujícího oboru myšlení Law and Economics.6 Zde
upozorňujeme, že z tohoto oboru lze čerpat mimořádně silné
podněty pro rozvoj vlastní právní nauky.7

Bylo řečeno, že v roli INT mohou vystupovat nejrůznější „insti-
tuce“ – včetně podnikatelů typu „dohazovač“ (tzv. mediátor), či
pseudo-podnikatelských institucí typu „hospodářská arbitráž“.

5) Viz například Posner (1979); Grossmann, Hart (1983); Hart, Holmstrom
(1987); Holmstrom, Tirole (1989); Lowry (1976), Posner (1992). Viz též Tříska
(2001a). 

6) Souhrnně je obor prezentován v Bouckaert, B., De Geest, G. (eds., 2000).
O vztahu ekonomie a práva píše u nás též Klaus (1999).

7) Sám protagonista oboru R. Poster je hlavním povoláním soudce nejvyššího
soudu.

Obr. 1c
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institucionálním změnám v ostatních oblastem společnosti – po-
litice, kultuře či soudnictví.

Názorové střety z let 1990–1993 jsou tedy dobře zdokumento-
vány pro ekonomickou transformaci a co naopak chybí, je rele-
vantní dokumentace obdobných diskusí z jiných oblastí – pokud
ovšem takové diskuse byly vůbec systematicky vedeny.

Odlišné přístupy k té či oné oblasti institucionálních změn lze
ilustrovat i na tom, jak jsou pro ně používány termíny – „převrat“,
„transformace“, či „reforma“:

– politický systém: v roce 1990 již bylo jen málo hlasů (na rozdíl
od roku 1968), které by navrhovaly nějakou reformu komunis-
mu; všem již bylo jisté, že zhroucený systém je třeba nahradit
něčím zcela novým;

– ekonomika: transformační politika byla výsledkem ostrého
střetu s tzv. gradualisty (Šik, Vlasák, Šilhan, Komárek, ...); až je-
jich porážka umožnila důsledně deregulovat ceny, zavést smě-
nitelnost měny (zrušit devizové normativy a tuzexové poukáz-
ky), privatizovat apod.;

– ostatní oblasti: dodnes se např. diskutuje o tom, zda vůbec po-
třebujeme nějakou „reformu“ soudnictví a případně „jakou“.

Přirozeně se tedy klade otázka, zda uvedené odlišnosti vyplýva-
jí takříkajíc „z povahy věci“, nebo zda jsou důsledkem té či oné ak-
ceschopnosti představitelů příslušných oblastí života, tj. jejich zá-
jmů a schopností, včetně schopnosti založit relevantní politickou
sílu, která jediná může tu či onu strategii prosadit. Z dalšího vý-
kladu vyplývá, že správná odpověď je odpověď druhá.

Porovnáme-li stav institucionálních změn po zhruba čtrnácti le-
tech (k prosinci 2003), dojdeme k tomuto, intuitivně snad dobře
přijatelným závěrům: relativně rychle (a levně) byl vytvořen zce-
la nový politický systém, který navíc prokazuje mimořádně vyso-
kou efektivnost. Byly položeny (za jistě nemalých nákladů) solid-
ní základy pro dokončení transformace podnikové sféry
(ekonomiky).

Evidentně však zaostává institucionální adaptace tzv. veřejného
sektoru – železnice, pošta, zdravotnictví. V rámci veřejného sek-
toru je na tom soudnictví zřejmě hůř než ostatní složky. V rámci
soudnictví pak zaostávají především ty jeho obory, na které po li-
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Tak, či onak: je-li x = 0, pak kvalita poskytované služby nezávisí
na „spokojenosti“ toho, komu je tato služba poskytována (ať je jím
kdokoli a ať již je toto uspořádání „chvályhodné“, nebo „zavržení-
hodné“).8

1.3 Vyjednávací síla

Tuto část výkladu zakončíme připomenutím, že ekonomie uve-
denou analýzu dále rozvine tak, že pro každý subjekt NAV a ODP
vymezí jeho „vyjednávací sílu“. V našem případě bychom ovšem
měli rozlišovat poměry sil: mezi subjekty NAV a ODP (viz obr. 1b);
mezi SOUDEM a jednotlivým NAV, resp. ODP (viz obr. 2).

Zajímat by nás jistě měly především vyjednávací síly sub b), ze-
jména pak jejich případná asymetrie vyvolaná například odlišnou
informovaností vyjednávajících proti-stran, administrativními
omezeními apod.

2. K pojmu reforma

Na tomto místě, poté, co jsme naznačili, čím je pro nás SOUD,
zcela změníme úhel pohledu a budeme se zabývat bližším veze-
ním pojmu „reforma“.

2.1 Institucionální přizpůsobování

Začneme tím, že institucionální změny, ke kterým došlo po lis-
topadu 1989, zcela jistě nebyly provedeny ve všech sférách spo-
lečnosti se stejnou intenzitou. Je až s podivem, kolik prostoru
bylo a stále je věnováno diskusím o transformaci ekonomiky
(podnikové sféry) a jak nepoměrně méně pozornosti je věnováno

   
  

 

Obr. 2

8) Podrobně jsme obdobný obrázek analyzovali pro interakci zdravotnického za-
řízení a jeho pacienta Tříska (2001b). Srovnej též Holman (2002),Tříska
(2002), Klaus (2000).
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lečenské koordinace, tj. jednoduše řečeno, na morálně volních
vlastnostech našich soudců.

Předchozí konstatování lze v poněkud jiné dikci9 a možná po-
někud srozumitelněji pro ne-ekonomy vyjádřit pomocí dvou po-
stupů, jak může spotřebitel (obecný uživatel nějaké služby) pro-
jevit svou nespokojenost: tzv. exit umožňuje spotřebiteli, aby bez
dalšího přestal nekvalitní službu používat, tj. aby svoji poptávku
adresoval konkurenci, či tuto službu nahradil nějakou zcela odliš-
nou aktivitou, tzv. voice nutí spotřebitele, aby „pozvedl hlas“ a tak
či onak si stěžoval na nekvalitu poskytnuté služby.

Literatura pak dokládá, že anonymní a (v ideálním případě) do-
konale nenákladná metoda exitu je vždy efektivnější než jakákoli
„stížnost“. Tato analýza nás jistě vede k otázce, jaké možnosti má
dnešní nespokojený zákazník soudů. Jak bylo řečeno, v zásadě
nemá k dispozici ani tu nejméně efektivní metodu protestu, když
na soudce si může stěžovat zase jenom u soudce (obdobně je
tomu ovšem ve zdravotnictví, a stejně tomu bylo za „starých po-
řádků“, kdy na nekvalitně pracujícího člena KSČ jsme si mohli stě-
žovat zase jen u nějakého člena KSČ).

Je-li pravda, že kvalita soudnictví závisí výhradně na morálně
volních vlastnostech našich soudců, pak je též třeba zdůraznit ná-
sledující: Za nesmyslně nepravděpodobnou bychom měli považo-
vat hypotézu, že kdokoli (včetně dnešního prezidenta republiky)
může být kdy schopen z celého národa vybrat a doživotně jme-
novat dostatečně kvalitní osobu pro výkon nějaké funkce, tím spíš
má-li být takových osob řádově několik tisíc, či dokonce má-li jít
o výkon funkce soudcovské (viz dále). I kdyby byli soudci prezi-
dentem vybráni v dostatečné kvalitě, výše popsané degenerativní
prostředí jejich výchozí přednosti nepochybně naruší.

Právě nízkou kvalitu soudců (ať již tu výchozí, či postupně vy-
volanou) považujeme za hlavní důvod, proč soudci masově dáva-
jí, pod jakoukoli výmluvou, přednost neřešení, odkladu rozhod-
nutí „ve věci“, proč každé podání rádi vrátí pro formální
a procesní nedostatky a proč ohledně opravných prostředkům
dávají přednost „kasaci“ před „apelací“.
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stopadu 1989 dolehla zcela nová agenda, zejména související
s podnikáním.

2.2 Institucionální monopol

Ekonomie považuje za prokázané, že mnohé profesní skupiny
(zejména lékaři, právníci, pracovníci veřejnoprávní televize, či
státně bezpečnostních služeb) se trvale pokoušejí posílit své po-
stavení, svoji vyjednávací sílu, a to – samozřejmě – na úkor ostat-
ních, méně vlivných společenských skupin. Všudypřítomným ar-
gumentem těchto skupin jsou tzv. specifika jejich stavu, zejména
pak potřeba zajistit zvláštní ochranu jeho nezávislosti. Lze tomu
říkat stavovský lobbying.

V případě soudnictví byl u nás požadavek nezávislosti prosazen
ve zcela unikátním, zatím nepřekonaném rozsahu, kdy: 1. přísluš-
níci stavu, tj. soudci jsou de facto neodvolatelní – jsou totiž jme-
nováni, a to doživotně, tj. „bez časového omezení“, 2. v nejvýznam-
nějších záležitostech řídí soudci sami sebe – prostřednictvím
samosprávy cechovního typu, 3. uživatelé (veřejných) služeb sos
zpravidla nemají žádnou volbu, kdo konkrétně jim má příslušnou
službu poskytnout, u kterého soudu ji mohou poptávat.

Uvedené charakteristiky jsou v ekonomii označovány jako „do-
konalý monopol“ s tím, že pro ekonomický monopol lze snadno
doložit jeho degenerativní dopad na společnost. Všechny extenze
ekonomické analýzy pak ukazují, že obdobně devastující účinky
má i každý jiný monopol, tj. nejen ten ekonomický. Argumentace
pro takové závěry se opírá o absenci příslušných koordinačních
mechanismů.

2.3 Koordinace společenského chování

Učebnice (přinejmenším ekonomie) rozeznávají tři způsoby
koordinace lidské činnosti: behaviorální (zvykový), tržní (založe-
ný na interakci nabídky a poptávky) a přikazovací (založený na
hierarchických vztazích nadřízenosti a podřízenosti). Z našeho
předchozího výkladu zřetelně vyplývá, že naše soudnictví nepod-
léhá ani tržní kontrole, ani žádné přímé administrativní regulaci
(například prostřednictvím resortního ministerstva).

Nezbývá tedy než konstatovat, že kvalita (výkonnost, efektiv-
nost) takového soudnictví plně závislí na behaviorální složce spo- 9) Hirschman (1970).
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Opět jen pro ilustraci proto připomeňme triviální fakt, že sou-
částí uvedené dynamiky se staly i neustálé příchody a odchody za-
hraničních investorů a jimi dosazených managementů. A přitom:
při vší této dynamice, kdy poločas rozpadu podnikového mana-
gementu se často měří v měsících, si jistě stále nemyslíme, že již
bylo ustaveno nějaké optimální uspořádání, pořád jsme, zcela po-
chopitelně, nespokojeni, zcela jistě nejsme na konci cesty, pokud
vůbec nějaký konec v uvedeném případě máme vůbec hledat.

3. Očekávaný vývoj

Pokud jsme si vysvětlili, co ve skutečnosti dělá soud a jak rozu-
mět pojmu reforma, zbývá již jen doplnit, co lze od očekávat
„soudní reformy“.

3.1 Minimální reformní program

Z předchozího vyplývá, že autor nemá nejmenších pochyb
o tom, že pokud možno okamžitě je třeba zrušit soudcovskou de-
finitivu a soudcovskou samosprávu. Tentýž autor samozřejmě vidí
i to, že vyjednávací síla soudcovské lobby je dnes tak velká, že do
politického střetu se s ní neodváží vstoupit žádný politik, který
svou kariéru myslí vážně.

Zobecněme tak, že v této zemi se etablovaly a v zákopech ukry-
ly přinejmenším tři nedotknutelné super-profese: novináři, zdra-
votníci a soudci. Politickou sebevraždu by pak spáchal každý po-
slanec, či dokonce ministr, který by se osmělil, byť jen v diskusi
nadhodit téma, které fakticky, či domněle ohrozí tzv. nezávislost
některé z těchto skupin.

Mezi uvedenými super-občany jsou přitom soudci ještě o stupí-
nek výš, neboť uživatel jejich služeb před nimi nemá žádný mysli-
telný únik (v případě novinářů má spotřebitel vždy volbu nečíst
jejich výplody a v rámci zdravotnictví zase do jisté míry může vy-
hledat jiného lékaře).

3.2 Marginalizace obchodních soudů

Nemožnost reformovat soudnictví je silně depresivní fakt. Asi
jen vrozený optimismus nás tedy vede k naději, že význam soudů,
přinejmenším v oblasti obchodně-právní, se již brzy sníží na mi-
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2.4 Podniková analogie

Tento oddíl zde zařazujeme u vědomí, že každé srovnávání růz-
ných sfér společnosti může být napadeno. Na druhé straně může
být někdy právě takto odhalena jinak skrytá absurdita některých
opatření státu.

V listopadu 1989 bylo v tehdejším Československu zhruba
2 600 státních podniků a jejich ředitelů, což je údaj shodou okol-
ností srovnatelný s dnešním počtem 2 700 soudců. Představme si
tedy, že na tyto podniky by byla v letech 1990–92 použita re-
formní strategii aplikovaná v soudnictví. Neboli:
– stát by nejdříve provedl částečnou očistu řídících kádrů (pod-

nikových managementů),
– poté by stát všechny ředitele státních podniků znovu jmenoval,

a to doživotně,
– stát by vymezil spádové oblasti, z nichž by byla každému podni-

ku (a jeho řediteli) přidělena jeho klientela; žádný zákazník by
tedy neměl volbu, se kterým podnikem vstoupí do obchodního
jednání,

– kvalitu ředitelů a jejich odborný růst by vymezoval jejich samo-
správný orgán – nějaká ředitelská unie.
Naši tezi o neschopnosti kohokoli jmenovat 2 700 kvalitních

funkcionářů nyní ilustrujme tak, že pokud by ji snad chtěl někdo
zpochybnit, měl by též požadovat, aby náš prezident republiky
doživotně jmenoval nejen soudce, ale i všechny ředitele nejvý-
znamnějších podniků.

Autor předpokládá a trochu i doufá, že čtenáři budou výše uve-
dený myšlenkový experiment považovat za provokaci anebo gro-
tesku. Jen pro úplnost tedy připomene, že zcela jinak byly návrhy
v tomto duchu chápány v roce 1990 reformátory naší ekonomiky
(viz tzv. gradualisté zmínění v předchozím textu).

Dnes už máme k dispozici dobře zdokumentovanou zkušenost
tranzitivní ekonomiky. Jasně se prokázalo, že geneze „optimálních
ředitelů“ je a nezbytně musí být mimořádně složitý, relativně dlou-
hodobý a samozřejmě i nákladný evoluční proces. Ke zkouškám
a omylům při něm dochází na všech stranách společenských inter-
akcí a jeho neodmyslitelnou součástí je masivní, často ve spirálách
probíhající pohyb věcných a personálních složek podnikové sféry.
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Tranzitivní ekonomika je ve svých počátcích samozřejmě zahl-
cena nezralými subjekty, jejichž důvěryhodnost často nelze ani
odhadnout. Dnešní podnikatelé však svou historii počítají v le-
tech, nikoli jen týdnech a měsících. Pro ně pak již dává poněkud
lepší smysl se ptát, jak se zachovali v minulosti, zda dodrželi, co
slíbili, zda (včas a řádně) uhradili dlužnou částku, anebo dodali
zboží v požadovaném objemu a čase.

Současně s tím se naši podnikatelé postupně poučili, že i důvě-
ryhodnost má svou tržní cenu. Ten, kdo chce ušetřit tím, že zboží
objedná od neznámého s.r.o. ze střední Afriky, se tedy nemůže di-
vit, pokud objednané zboží třeba vůbec nikdy neuvidí. Snad ještě
lépe bychom měli rozumět pocitům podnikatele, který zmíněné
s.r.o. dodá zboží a nyní již jen čeká (a čeká) na zaplacení.
Obdobně nemá být co překvapen zaměstnavatel, který dá práci
lidem, o nichž si předem neobstará dostatečně věrohodné refe-
rence.

Jinak řečeno, asi je stále ještě nezralý podnikatel, který očekává,
že mu s popsanými problémy pomůže stát (resp. soud). Selhání
nedůvěryhodného obchodního partnera, zaměstnance apod. sa-
mozřejmě není primárně případem pro stát/soud, ale pro před-
stavenstvo firmy, které by mělo uvážit, zda a jak jeho management
zvládá své úkoly.

4. Shrnutí a závěry

Ke skutečné změně – v institucionálním slova smyslu – v našem
soudnictví nedošlo. Obor sám sebe konstituoval do podoby abso-
lutního a neodvolatelného monopolu, který má všechny pravomo-
ci (včetně té zbavit nás osobní svobody) a žádnou odpovědnost.

Ačkoli je potřeba významné transformace soudnictví příspěvku
více než patrná, naděje na její provedení je velmi malá: vyjedná-
vací síla soudců je dnes natolik silná, že ve skutečnosti se stali ne-
dotknutelnými (a ani se tím netají). Již sama tato nedotknutelnost
ovšem nemůže mít na uvedený stav jiný než devastující dopad.

Přinejmenším pro některé oblasti práva nicméně existuje na-
děje, že společnost se naučí své problémy řešit mimo soudnictví,
že soudní agenda (funkce, kterou soudy vykonávají) bude v uve-
deném slova smyslu odstátněna, nebo dokonce privatizována.
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nimum. Argumentaci pro takovou prognózu předkládáme ve zbý-
vajících oddílech.

Obchodní tématika byla pro naše soudy zcela nová, a proto sa-
mozřejmě ještě ani nemohly nabídnout dostatečně reprezentativ-
ní vzorek soudních rozhodnutí upravujících rutinně se opakující
případy.

Možná lze odhadnout, že takový vzorek by mohl být k dispozici
již v horizontu následujících deseti let. Není přitom ani tak důle-
žité, jak kvalitní, či nekvalitní tato standardizovaná řešení problé-
mů budou, tj. jak kvalitní budou jejich původci nebo právní řád,
na jehož základě příslušné judikáty vznikly. Jediné, co má pro re-
álný život podnikatele význam, je již samotná existence těchto
standardů, tj. existence něčeho, čemu se dá přizpůsobit.

Objem soudní agendy se v uvedeném případě sníží proto, že
protistrany nebudou ve sporu pokračovat, budou-li schopny rela-
tivně spolehlivě odhadnout, jak by předmětnou situaci vyřešil
soud (všimněme si, že ani náznakem pro naši analýzu nepotřebu-
jeme rozlišovat systémy podle toho, zda soudní rozhodnutí je, či
není pramenem práva).

V návaznosti na předchozí hypotézu lze tedy očekávat, že se
zvýší rozsah mimosoudního řešení sporů. Advokát, který dnes kli-
enta zastupuje u soudu, jej bude stále častěji zastupovat v jednání
s advokátem protistrany. Tato profese se tak bude časem de facto
transformovat do funkce tzv. mediátorů, či dokonce arbitrů.

Právě tyto procesy (možná i s širším využitím již dnes existují-
cích pseudostátních arbitráží) lze snad s jistou nadsázkou pova-
žovat za plíživou (skrytou) privatizaci soudní agendy – tj. privati-
zaci funkcí, jejichž ekonomickou podstatu jsme blíže vyložili
v kapitole 1 tohoto textu.

Poslední argument ve prospěch marginalizace soudů začněme
konstatováním, že zralost trhu je vymezena i tím, do jaké míry po-
skytuje (signalizuje) informace o důvěryhodnosti (kvalitě) jeho
účastníků,10 a jeho účastníci jsou připraveni důvěryhodnost pro-
tistrany ocenit.

10) Téma „signalizace kvality“ bylo diskutováno na semináři CEPu u příležitosti
udělení Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2001.
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Česká justice sice není v současnosti ve vážné krizi, ale její stav
rozhodně nedává důvod ke spokojenosti. Cílem příspěvku, který
stojí na pomezí ekonomie a práva, je prozkoumat efektivnost čes-
kého soudnictví a nabídnout možnosti na jeho zlepšení. První
část přináší úvod. Druhá část se zabývá vývojem české justice po
listopadu 1989. Třetí část formuluje ekonomickou teorii incenti-
vů a fungování justice. Čtvrtá část analyzuje možné reformy dneš-
ní organizace soudnictví. Pátá část přináší závěr.

1. Úvod

Jak uvádí samo Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále „Minis-
terstvo“), „výsledky činnosti justice ... vykazují některé velmi zne-
pokojivé parametry, které signalizují, že soudnictví nefunguje ta-
kovým způsobem, jaký veřejnost očekává a nutně potřebuje
(zejména počet neskončených věcí, rychlost, resp. zdlouhavost
soudního řízení, množství věcí vrácených odvolacím soudem
k novém řízení nebo objem poměrných nákladů ze státního roz-
počtu na vyřízení jedné věci projednávané soudem)“.1

K uvedeným nedostatkům lze přidat další, například problém
korupce v soudnictví, zejména v konkursních věcech, či přílišnou
a nezdravou obsesi soudců zněním zákona bez ohledu na jeho
účel. Tyto nedostatky se odrážejí v důvěře veřejností, která je více
jak ze tří čtvrtin s fungováním justice nespokojena.2

Nedůvěra ve fungování justice, a tedy v řádné vynucování prá-
va, má závažné negativní dopady na společenský blahobyt a na
ekonomický růst. V tržní společnosti, kde se většina transakcí
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Omezení přístupu k soudům je poněkud kontroverzním řeše-
ním, neboť je otázkou, zda je v souladu se zásadami právního stá-
tu. I pokud odhlédneme od tohoto problému, nemusí toto opat-
ření vést k žádoucímu výsledku, tedy především k větší
vynutitelnosti práva. Pozorovaná výkonnost soudů by se sice prav-
děpodobně zrychlila, neboť by se snížil počet případů, které by
soudy musely řešit, ale zároveň by se část lidí rozhodla kvůli vyso-
kým nákladům k soudu vůbec nejít a na své právo rezignovat.
Díky tomuto nepozorovanému efektu by se vynutitelnost práva
mohla naopak snížit.

Rigidní a komplikovaná pravidla řízení často vedou ke zbyteč-
ným průtahům a namísto garance spravedlivého řízení fungují
jako prostředek taktických obstrukcí. Djankov et al. (2003) potvr-
zují tuto hypotézu pomocí empirické evidence, když na základě
analýzy pravidel řízení ve 109 zemích dospívají k závěru, že vyšší
míra formalismu je systematicky spojena s větší délkou řízení,
s vyšší mírou korupce, s menší konzistentností v soudním rozho-
dování a s dalšími nešvary v justici.

Z této analýzy vyplývá, že zjednodušení a zpřehlednění proce-
durálních pravidel může být jedním z prostředků ke zvýšení vý-
konnosti justice. To dokládá například i česká zkušenost s ruše-
ním velkého počtu rozhodnutí vyššími soudy kvůli procesním
chybám. V důsledku toho se délka mnohých řízení neúměrně na-
tahovala. V procedurálních pravidlech však v posledních letech
došlo k poměrně podstatným změnám (např. zavedení prvků
koncentrace v civilním procesu), které řízení zjednodušují
a zrychlují. Přestože pro vyhodnocení plného efektu je možná ješ-
tě brzy, nepovedou zřejmě ani tyto kroky k dosažení takové vý-
konnosti, jakou veřejnost od justice očekává.

Zbývá tedy poslední možnost – zaměřit se na incentivy (pobíd-
ky) v soudnictví. Soudce, stejně jako každý člověk, jedná na zákla-
dě motivace (vnitřní či vnější), která je utvářena různými vlivy,
souhrnně označovanými jako incentivy, nebo-li pobídky. Incentivy
mohou mít nejrůznější podobu, od přesně stanovených odměn či
sankcí na základě verifikovatelných výsledků činnosti agenta až po
zcela neformální „odměny“ či „sankce,“ spočívající např. v respek-
tu a uznání u kolegů a veřejnosti. V ekonomii došlo v posledních
letech k významnému pokroku při studiu incentiv a některé ne-
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odehrává na základě smlouvy mezi navzájem nezávislými subjek-
ty, způsobuje nejistota ohledně možnosti domoci se svého práva,
že některé Pareto-optimální transakce nebudou realizovány.
Význam fungování soudnictví pro ekonomický růst a celkový spo-
lečenský rozvoj zemí byl teoreticky i empiricky potvrzen v eko-
nomické literatuře.3

Pro pokrok v reformě justice je třeba hledat odpověď na otázky
po příčinách dosavadních neúspěchů. Inspirativní mohou v tomto
směru být zkušenosti ostatních zemí s justiční reformou, zejména
zemí, které se rovněž potýkaly s nízkou vynutitelností práva a s ne-
dostatkem respektu veřejnosti vůči justici.4 Botero et al. (2003)
analyzují justiční reformy z hlediska použitých metod a dosaže-
ných výsledků. Uvádějí čtyři metody, použité v praxi nebo disku-
tované v teorii, které mohou vést ke zvýšení efektivnosti justice:

– zvýšení disponibilních zdrojů (více soudců a dalšího personálu,
vyšší platy, větší budovy a více soudních síní, lepší počítače a in-
formační technologie atd.);

– omezení přístupu k soudům např. zvýšením nákladů na vedení
sporů, aby se zabránilo zahlcení soudů spory;

– zjednodušení rigidních a komplikovaných pravidel řízení;

– změna incentiv (pobídek) ovlivňujících motivaci soudců a dal-
ších pracovníků justice.

Pouhé zvyšování zdrojů shledávají Botero et al. (2003) nedosta-
tečným a potvrzuje to i česká zkušenost. Přestože u nás došlo
k podstatnému zvýšení počtu soudců a jejich platů a výdaje na
fungování soudnictví se celkově podstatně zvýšily (podrobněji
k vývoji těchto ukazatelů viz část 2), nemělo to zatím předpoklá-
daný pozitivní efekt. Ministerstvo v současnosti tvrdí, že je třeba
především více investovat do materiálního vybavení soudů a in-
formačních technologií.5 Tyto investice jsou sice nepochybně po-
třebné, ale bez dalších systémových reforem od nich nelze očeká-
vat výrazné změny k lepšímu.

3) Viz např. Djankov et al. (2003), Johnson et al. (1999), Pistor et al. (2000) či
Roland and Verdier (2000).

4) Srovnáním reforem justice v tranzitivních zemích se zabývá zpráva Open
Society Institute (2002).

5) Ministerstvo spravedlnosti ČR (2004), str. 19.
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soudy, zatímco absorbční schopnost soudů zůstala téměř stejná
nebo se zvyšovala jenom pomalu. To vedlo k podstatnému nárůs-
tu počtu nevyřízených případů a k prodloužení řízení. Vývoj po-
čtu případů ilustruje graf 1. V těchto grafech je pro srovnání uve-
deno nejen období po roce 1989, ale i období od roku 1985 do
roku 1989, což dobře ukazuje, jak se po změně režimu požadavky
na soudy zvýšily. Nejvíce je tento efekt patrný u krajských soudů
(zahrnujících i krajské obchodní soudy v době jejich existence),
které dostaly na starost nově vzniknuvší obchodně-právní agendu
(viz graf 1).8
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dávné práce zcela změnily klasický pohled na tuto problematiku.6

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit neuspokojivou výkonnost čes-
ké justice v kontextu ekonomické teorie incentiv.

2. Vývoj justice od roku 1989

V Česku, stejně jako v ostatních zemích sovětského bloku, byla
prestiž soudnictví za totality velmi nízká a soudci byli chápáni spí-
še jako součást byrokratického aparátu výkonné moci než jako
představitelé nezávislé moci soudní. Nízká prestiž a nízké platy
způsobily, že dráha soudce nepřitahovala schopné právníky ani za
totality, ale ani v době následující těsně po jejím pádu.7 Po změně
režimu bylo zřejmé, že musí dojít ke změně základních parametrů
fungování justice.

Za tímto účelem byla v letech 1990–1992 vydána řada předpisů,
které nově upravily postavení soudců tak, aby bylo kompatibilní
s fungováním demokratického právního státu. Bylo zavedeno do-
životní jmenování soudců, jejich nepřeložitelnost a další garance
soudcovské nezávislosti. V roce 2002 byl přijat nový zákon o sou-
dech a soudcích, který zachoval základní principy, ale zároveň při-
nesl některé kontroverzní změny (zejména možnost zbavení
soudce mandátu z důvodu neúspěchu u pravidelných hodnocení
kvalifikace; tato část byla Ústavním soudem posléze zrušena).

Česká úprava postavení jednotlivých soudců a garance jejich
nezávislosti je srovnatelná s úpravou v ostatních demokratických
zemích. V Česku je však nedostatečná samostatnost justice jako
celku na výkonné moci, konkrétně na Ministerstvu. Tento deficit
institucionální nezávislosti se neprojevuje ani tak v tom, že roz-
hodování soudců by bylo vychýlené ve prospěch státu – zde je dů-
ležitá nezávislost soudců jako jednotlivců – ale, jak bude vysvětle-
no v dalších částech, v neuspokojivé výkonnosti justice.

2.1 Vývoj počtu případů

Přechod na tržní ekonomiku po roce 1989 a s tím těsně souvi-
sející změny v právu vedly k podstatnému zvýšení nápadu věcí na

6) Komplexní shrnutí teorie incentiv včetně nedávného vývoje v této oblasti po-
skytují např. Laffont a Martimort (2002).

7) USAID (2002), str. 55.

8) Na vysvětlenou k uvedeným grafům je třeba dodat, že mezi napadlými, vyříze-
nými (tokové veličiny) a nevyřízenými případy (stavová veličina) není pevný
vztah (dalo by se předpokládat, že „napadlé“ minus „vyřízené“ rovná se pří-
růstek „nevyřízených“). Některé vyřízené případy se totiž vrátí zpět, aniž by
byly evidovány jako napadnuté. V kategorii „napadnuté“ se tedy každý případ
objevuje pouze jednou, zatímco v kategorii „vyřízené“ se může objevit více-
krát. Dále je třeba při interpretaci grafů brát v úvahu i to, že ve sledovaném ob-
dobí probíhaly kompetenční změny a měnil se i poměr počtu soudců na okres-
ních a krajských soudech. Tyto grafy tak poskytují pouze orientační přehled.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Graf. 1: Okresní soudy – občanskoprávní agenda
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logií, které umožňují podstatně efektivnější zpracování informa-
cí. Ve skutečnosti efektivita práce mezi roky 1995 a 2003 na
okresních soudech stagnovala a na krajských dokonce klesla.
Počet vyřízených případů na okresních soudech vzrostl o 25 %
a ve stejném poměru vzrostl i počet soudců. Na základě těchto
údajů je nanejvýš pravděpodobné, že v efektivitě práce českých
soudů jsou značné rezervy.

2.3 Vývoj platů soudců a rozpočtu Ministerstva

Jednou z příčin nízké výkonnosti soudů jsou podle některých
nízké platy soudců, které od práce v justici odrazují schopné
právníky a působí demotivačně i u aktivních soudců, u nichž vy-
volávají pocit neadekvátnosti odměny za vykonanou práci. Nárůst
platů soudců v České republice za posledních deset let a jejich
srovnání s průměrnou mzdou ukazuje graf 3. Průměrný soudcov-
ský plat je sice stále nižší než v zemích „staré“ Evropské unie a rov-
něž nižší než výdělky špičkových advokátů, ale ve srovnání s prů-
měrnou mzdou v zemi určitě nepokulhává.

Průměrnou mzdu (16 522 Kč ve třetím čtvrtletí 2003) převyšu-
je průměrný soudcovský plat (71 800 Kč v roce 2003) více než
čtyřikrát a soudci se tak řadí mezi 5 % lidí s nevyššími příjmy (95%
kvantil v celkové populaci v roce 2003 činil 37 991 Kč) a 10 % nej-
lépe vydělávajících vysokoškolsky vzdělaných lidí (95% kvantil
v roce 2003 činil 77 478 Kč).10 Průměrný plat soudce vzrostl
z částky 28 700 Kč v roce 1994 na 71 800 Kč dnes. Soudci si tak
v nominálním vyjádření polepšili o 150 %, v reálném vyjádření
o 50 %11 (při použití indexu spotřebitelských cen s bází v roce
2000).
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2.2 Vývoj počtu soudců

Počet soudců se od roku 1990 neustále zvyšoval, z přibližně
1400 v roce 1990 na více než 2700 v roce 2003 (Graf 2). K větší-
mu procentuálnímu nárůstu došlo na krajských soudech, kde se
počet soudců zvýšil o více než 100 %, zatímco na okresních sou-
dech přibližně o 50 %.

Graf. 2: Vývoj počtu soudců v ČR, 1990

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Zajímavé je srovnání procentuálního nárůstu počtu soudců
a počtu vyřízených případů.9 Počet vyřízených případů na okres-
ních soudech vzrostl mezi roky 1991 a 2003 o 45,5 %, zatímco po-
čet soudců o 58,6 %. Na krajských soudech vzrostl počet případů
o 71,4 %, počet soudců o 126,6 %. Tyto údaje lze interpretovat jako
určitý pokles efektivity práce soudů, přičemž na krajské úrovni je
tento pokles větší než na okresních soudech. Oproti tomuto srov-
nání lze namítnout, že řešené případy jsou složitější a odpověd-
nost soudce vyšší než za totality a těsně po ní. Může být proto
správnější vzít za základ rok 1995, kdy již postavení a úloha justi-
ce byla de facto stejná jako dnes.

Od roku 1995 by bylo možné očekávat zvýšení výkonnosti sou-
dů díky postupnému „vstřebávání“ nových zákonů soudci, odstra-
ňování nejasností v jejich výkladu a rozvoji informačních techno-

9) Veškerá data pochází ze statistik Ministerstva. Z důvodu větší vypovídací
schopnosti je srovnání provedeno pro roky 1991 a 2003; v roce 1990 je z dů-
vodu určité destabilizace justice počet vyřízených případů podstatně nižší než
v okolních letech, takže srovnání s rokem 1990 by bylo poněkud zkreslující.

20) Zdroj: Český statistický úřad (platí pro informace o průměrné mzdě a distri-
buci mezd v celém odstavci).

21) Od roku 1989 pak došlo ke zvýšení průměrného platu soudce na cca dvace-
tinásobek, Ministerstvo (2004), str. 2.
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2.4 Počet soudců v mezinárodním srovnání

Přes výrazný nárůst počtu soudců v předchozích letech stále za-
znívají hlasy, že soudců je nedostatek, a že jde o jednou z příčin
velkého množství nevyřízených případů. Pro posouzení platnosti
tohoto argumentu může být užitečné srovnání počtu soudců
v České republice s počtem soudců v ostatních zemích. Graf 4
ukazuje, že v počtu soudců na sto tisíc obyvatel je Česko na prv-
ním místě ze všech sledovaných zemí. To sice nemusí nutně zna-
menat, že soudců je přebytek, ale ve světle těchto údajů se nedo-
statek soudců nezdá být akutním problémem. Jejich vysoká
potřeba je způsobena i nevyhovující organizací práce na soudech,
neboť soudci stále vykonávají činnosti, které by mohl vykonávat
jiný personál.
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Vysokou prioritu kladenou na oblast spravedlnosti a práva do-
kládá i Tabulka 1, zachycující vývoj rozpočtu Ministerstva.
Rozpočet tohoto úřadu neustále rostl, a to nejen v nominálním vy-
jádření, ale i ve vyjádření reálném a jako podíl na celkových výda-
jích státního rozpočtu.

Graf 3: Průměrný plat soudce v ČR, 1994–2003

Zdroj: Český statistický úřad, zákony o státním rozpočtu, 1994–2004; Ministerstvo
spravedlnosti; vlastní výpočty. Poznámka: pro roky 1994–1997 nejsou známé celko-
vé výdaje na platy soudců, pouze celkové mzdové výdaje Ministerstva spravedlnos-
ti. Výdaje na platy soudců byly odhadnuty tak, že celkové mzdové výdaje
Ministerstva byly vynásobeny koeficientem odpovídajícím procentu výdajů na pla-
ty soudců v roce 1998.

Tabulka 1. Vývoj výdajů Ministerstva spravedlnosti (v mld. Kč)

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Nominální výdaje 4.236 5.440 6.060 7.625 9.077 10.097

Reálné výdaje 
(CPI, rok 2000 = 100)

7.741 8.230 8.393 9.713 10.654 10.719

Podíl na celkových výdajích 
státního rozpočtu

1.24% 1.42% 1.47% 1.53% 1.65% 1.88%

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nominální výdaje 11.559 13.084 13.548 15.260 16.768 17.411

Reálné výdaje 
(CPI, rok 2000 = 100) 12.016 13.084 12.940 14.315 15.715 15.871

Podíl na celkových výdajích 
státního rozpočtu

1.91% 2.09% 1.98% 2.07% 2.11% 2.00%

Zdroj: zákony o státním rozpočtu, 1993–2004; vlastní výpočty

Graf 4: Počet soudců na 100 000 obyvatel

3. Teorie incentivů a fungování justice

Ve třetí části budou aplikovány poznatky z teorie principála
a agenta a z ekonomické teorie organizace, zahrnované společně
pod teorii incentiv, na problém organizace soudnictví. Soudce lze
chápat jako agenta státu, jehož úkolem je především rozhodování
sporů podle práva. Tradiční teorie principála a agenta se však
k analýze tohoto vztahu příliš nehodí. Předpokládá totiž existenci
pozorovatelného a verifikovatelného výstupu činnosti agenta, na
němž by bylo možné učinit závislou jeho odměnu, zabývá se pou-

Zdroj: Světová banka, Legal and Judicial Sector at Glance; Ministerstvo spravedlnosti.
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K tomu by např. mohlo dojít, kdyby soudci dostávali bonusy za
počet rozhodnutých případů za rok. Možná aktuálnějším problé-
mem u českých soudců je přehnaná koncentrace na zákonnost
(spíše než na věcnou správnost) rozhodnutí na úkor rychlosti.
Soudce totiž není nijak explicitně odměněn za rychlé rozhodnutí
ani jej nestíhá sankce za rozhodnutí pomalé, pokud průtahy ne-
jsou extrémní. Na druhé straně chybné rozhodnutí může určitou
sankci vyvolat, i když obvykle ne explicitní, ale např. ve formě sní-
žení naděje na kariérní postup nebo povinnosti zabývat se daným
případem znovu v případě jeho vrácení odvolacím soudem.

Čeští soudci vedle rozhodování sporů, což by měla být jejich
hlavní činnost, vykonávají i další činnosti administrativní povahy.
To platí zejména pro předsedy soudů, kteří vykonávají státní sprá-
vu soudů, ale v menší míře i pro ostatní soudce. Zatímco kvalita
rozhodovací činnosti je zpravidla určující pro další kariérní po-
stup soudců a pro jejich reputaci, k řádnému výkonu dalších čin-
ností nijak silně motivováni nejsou. Spíše než se snažit soudce
k těmto činnostem více motivovat bylo by pravděpodobně na
místě svěřit jejich výkon jiným zaměstnancům soudů, u nichž by
představovaly hlavní náplň jejich práce.

3.2 Formální vs. skutečná autorita v organizacích

Aghion a Tirole (1997) zkoumají, jak pobídková a informační
struktura (tj. kdo má jaké zájmy a informace) ovlivňuje rozdělení
rozhodovacích pravomocí v organizacích. Složité hierarchické or-
ganizace mají obvykle přesná pravidla rozdělení formálních roz-
hodovacích pravomocí. Ty se však nemusí krýt s rozhodovacími
pravomocemi reálnými, neboť nadřízený (principál) často nemů-
že před schválením určitého rozhodnutí prověřit jeho správnost
a někdy pouze „razítkuje“ rozhodnutí svých podřízených (agen-
tů). Agenti tak někdy navrhují rozhodnutí, která jim přinášejí ur-
čitý užitek, ale nejsou optimální pro principála, a doufají, že je
principál schválí. Pokud se principál i přes existenci návrhu agen-
ta rozhodne investovat do získání informací, zjistí, jaké je opti-
mální rozhodnutí, a to přijme. V této situaci převládne jeho for-
mální autorita. Neinformovaný principál ale často raději potvrdí
návrh agenta, neboť získání potřebných informací je nákladné
a bez nich mu hrozí, že by vybral ještě horší alternativu. Agent
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ze explicitními a nikoli implicitními incentivy a hlavní problém
spatřuje v trade-offu mezi incentivy a pojištěním agenta.
Modernější příspěvky k problému principál-agent naopak pro
analýzu soudnictví nabízejí řadu užitečných poznatků.

3.1 Multiplicita úkolů agenta

V reálně se vyskytujících vztazích principál-agent má agent má-
lokdy jediný úkol či cíl. Naopak je běžnější situace, kdy má sledo-
vat více cílů. Důležitou problematikou ve vztahu principál-agent
je tedy nastavení incentivů tak, aby rozložení úsilí agenta mezi
více cílů odpovídalo preferencím principála. Pokud jsou na spl-
nění jednoho úkolu vázány incentivy silné, zatímco na splnění
dalších úkolů incentivy slabé nebo žádné, bude úsilí agenta vy-
chýleno směrem k úkolu se silnými incentivy. Zvlášť zřetelný je
tento problém tehdy, pokud jednotlivé cíle nejsou stejně dobře
měřitelné. Častou chybou u pobídkových schémat vyskytujících
se v realitě pak je vázání silných incentiv na dobře měřitelný úkol
a slabých nebo žádných incentiv na úkol špatně měřitelný.12

Např. pokud firma vyžaduje na svých obchodních zástupcích
nejen co nejvyšší prodeje (dobře měřitelný výstup), ale také po-
prodejní péči o zákazníka a další aktivity posilující dlouhodobě
její dobrou pověst (vůbec nebo špatně měřitelné výstupy), ne-
může stanovit jejich odměnu pouze v závislosti na objemech
prodeje. Není-li možné splnění všech úkolů, na nichž má princi-
pál zájem, podpořit odpovídajícími incentivy, může být pro něj
výhodnější použít pouze slabé nebo dokonce žádné incentivy.
Agent pak sice vyvine nižší celkové úsilí, ale toto úsilí je rozlo-
ženo tak, jak požaduje principál (resp. distorze je menší), což
může být pro principála lepší než vysoké, ale jednostranně za-
měřené úsilí.

Tento problém je dobře ilustrovatelný i na příkladu činnosti
soudce. Dobře fungující justice předpokládá jednak kvalitní a jed-
nak rychlé rozhodování. Pokud jsou incentivy pro soudce nasta-
veny tak, že jej motivují soustředit se např. pouze na rychlost, lze
očekávat vychýlení úsilí ve prospěch rychlosti a na úkor kvality.

12) Viz např. Gibbons (1998), Holmström a Milgrom (1991) či Kerr (1975).
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zena odpovídajícím zvýšením odpovědnosti. Soudní systém se
pak pravděpodobně bude vyvíjet zcela jiným a nežádoucím smě-
rem, než bylo původně zamýšleno.16

3.3 Široké vs. úzké poslání organizace a vliv na incentivy

Instituce ve veřejném sektoru jsou charakteristické slabými ex-
plicitními incentivy, jako jsou bonusy za lepší nebo naopak sank-
ce za horší výkon. Důležité jsou zde tedy incentivy implicitní, z ni-
chž klíčovou roli hraje zájem na kariéře, ať již v rámci dané
veřejné instituce nebo mimo ni, např. v soukromém sektoru.
Dalším rysem veřejných institucí je, že narozdíl od firem, které
mají jasný cíl maximalizovat zisk, není jejich poslání vždy zcela
jasné, neboť mají obvykle internalizovat různé veřejně prospěšné
zájmy. Konkrétní poslání navíc může být různě široké, tj. mohou
mít různý počet cílů. Tyto skutečnosti mají důležitý vliv na celko-
vé úsilí vyvinuté agentem či agenty, kteří mají chod instituce na
starosti, a na rozložení tohoto úsilí mezi jednotlivé cíle instituce.

Dewatripont, Jewitt a Tirole (1999a, 1999b) konstruují model
popisující tuto situaci. Agent (např. ministr, šéf odboru na minis-
terstvu, šéf specializované vládní instituce apod.), má v běžném
období pevnou mzdu a jeho incentivy vyvíjet úsilí jsou dány pou-
ze jeho zájmem na kariéře. Jeho cílem je přesvědčit svým výkonem
relevantní trh o svých schopnostech a talentu. Dewatripont, Jewitt
a Tirole (1999a) docházejí k poměrně intuitivním závěrům, že:

– v případě organizace sledující více cílů se agent zaměří na cíl,
na němž může nejlépe demonstrovat svůj talent a ostatní cíle
bude zanedbávat;

– čím slabší je vztah mezi úsilím agenta a dosaženým výsledkem,
tj. čím více náhodných faktorů má na výsledek vliv, tím nižší úsi-
lí agent vyvine.17

Dewatripont, Jewitt a Tirole (1999b) nabízejí konkrétnější pre-
dikce o chování vládních organizací:

– Větší množství cílů sledovaných určitou vládní organizací sni-
žuje celkové úsilí agenta, neboť se oslabuje vazba mezi pozoro-
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v této situaci sice nemá formální, ale má skutečnou rozhodovací
pravomoc. To je typické zejména tehdy, kdy nadřízený je přetížen
velkým množstvím různých úkolů a nemá čas si správnost navr-
hovaných rozhodnutí ověřovat.13

Jsou-li ztráty plynoucí z nesouladu mezi formální a skutečnou
pravomocí příliš velké, může být optimální pravomoc delegovat.
Delegace zvyšuje incentivy agenta investovat do získávání infor-
mací o tom, které rozhodnutí je optimální, neboť mu nehrozí, že
principál nebude respektovat jeho návrh a rozhodne jinak.
Delegace pravomoci rozhodovat ve věcech, které jsou pro agenta
důležité, zvyšuje užitek agenta ze vztahu s principálem a uvolňuje
tak jeho participační omezení.14

V případě soudnictví má tato teorie význam pro zhodnocení
různých modelů jeho vztahu k exekutivě. V Evropě existují v zá-
sadě dva základní modely. V prvním, ministerském, je hlavním or-
gánem správy soudnictví Ministerstvo, ve druhém, samospráv-
ném, je to obvykle soudcovská rada.15 Ministerstvo bude často
v roli neinfromovaného principála, který buď automaticky razít-
kuje rozhodnutí agentů (např. předsedů soudů), nebo prosazuje
vlastní rozhodnutí, která mohou být v důsledku nedostatku in-
formací chybná. Jsou-li formální rozhodovací pravomoci delego-
vány na justici samotnou, lze předpokládat podstatně nižší počet
chybných rozhodnutí. Takový orgán má totiž z důvodu své blíz-
kosti k dané problematice lepší informace než Ministerstvo a pře-
nesením formální pravomoci se ještě zvýší jeho incentivy infor-
mace získávat. Možnost rozhodovat o vlastních záležitostech
navíc může do justice přilákat kvalitnější soudce, neboť – řečeno
jazykem teorie principál-agent – v ministerském modelu nebylo
splněno jejich participační omezení.

Na druhou stranu je třeba vyvarovat se toho, aby se z justice stal
uzavřený systém, imunní proti jakýmkoli vnějším vlivům a změ-
nám. To hrozí zejména tehdy, není-li větší samostatnost doprová-

13) Participační omezení znamená, že očekávaný užitek agenta ze vztahu s prin-
cipálem, určený tím, jaké úsilí agent vyvine (jeho náklady) a jakou odměnu na
základě toho zřejmě získá (jeho výnosy), musí být alespoň takový, jaký nabízí
nejlepší alternativa (outside option).

14) Aghion a Tirole (1997), str. 3.
15) Ministerstvo (2004), str. 16.

16) Tento vývoj nastal např. v Itálii (viz USAID, 2002: 83–99).
17) Dewatripont, Jewitt a Tirole (1999a), str. 184.
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stitucím. V případě soudnictví tak lze tento model vyložit tak, že
jeho samospráva, např. prostřednictvím nejvyšší soudcovské rady,
povede k vyšší výkonnosti. Na druhé straně je třeba vzít v úvahu ur-
čité synergie a úspory z rozsahu, které mohou způsobit, že nákla-
dy na fungování Ministerstva sledujícího více cílů zároveň jsou niž-
ší než na fungování více samostatných institucí. Je pak třeba zvážit,
jestli zvýšená výkonnost opodstatňuje vyšší náklady. V případě čes-
kého soudnictví, jak bude dále argumentováno, je vyšší autonomie
justice (spolu s vyšší odpovědností) žádoucí.

4. Organizace a výkonnost české justice

Údaje prezentované ve třetí části vypovídají o neuspokojivé vý-
konnosti české justice. Zde jsou analyzovány některé možné pří-
činy, a to konkrétně ty, které spočívají v organizaci justice a ovliv-
ňují motivaci soudců a dalších osob s důležitým vlivem na její
fungování.

Hlavní příčina neuspokojivého stavu české justice spočívá v je-
jím institucionálním začlenění v rámci státní správy, zejména
v její značné závislosti na Ministerstvu v organizačních, personál-
ních a rozpočtových záležitostech. Autonomnější postavení justi-
ce by rozhodně lépe odpovídalo zásadám dělby moci, které jsou
důležitou součástí právního státu, ale pro větší nezávislost justice
lze argumentovat i z pozice vyšší efektivnosti. Autonomní justice
má lepší předpoklady adekvátně reagovat na své vlastní potřeby
a dosáhnout tak výkonnosti, jakou od ní veřejnost očekává.

Pozitivní efekty větší autonomie na výkonnost a efektivnost lze
vysvětlit, např. s použitím argumentů v článku Aghiona a Tirola
(1997), především vlivem na incentivy a lepšími informacemi.
Orgány justice mají již ze své pozice lepší informace než
Ministerstvo a delegování rozhodovacích pravomocí by dále posí-
lilo incentivy k získávání informací o tom, jaká rozhodnutí jsou
optimální, neboť formální pravomoc by takovým orgánům zaru-
čila, že jejich rozhodnutí nebudou „přebita“ rozhodnutím
Ministerstva z titulu jeho formální pravomoci. Současný český pří-
stup je však právě opačný. Zákon o soudech a soudcích sice před-
pokládá existenci soudcovských rad, ty ale nemají mít žádné roz-
hodovací, nýbrž pouze poradní pravomoci. Od členů takových
rad nelze rozumně očekávat velké úsilí při hledání optimálních
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vaným výkonem agenta a tím, na jaký talent usuzuje z tohoto vý-
konu trh. Pokud je cílů málo, nejlépe jeden, umožňuje to agen-
tovi koncentrovat úsilí a svým přispěním výsledek zásadně
ovlivnit. To chápe i relevantní trh a na základě dobrého výsled-
ku v konkrétním úkolu si učiní úsudek o vysokých schopnos-
tech agenta. Pokud je naopak úkolů mnoho, je celkový dobrý
nebo špatný výkon spíše otázkou náhody, neboť úsilí je nutné
rozložit a část připadající na jeden úkol je malá. Tento závěr je
v souladu s empirickým pozorováním, že vládní organizace
s jasně definovanou misí jsou obvykle efektivnější a těší se vět-
ší autonomii.18

– Nejasná mise, tedy situace, kdy si trh není zcela jistý, jaké cíle or-
ganizace sleduje a jaké je rozložení priorit, obvykle vede k niž-
šímu úsilí než situace, kdy cíle instituce jsou jasně dané. Důvod
je stejný jako u předchozího bodu, tedy slabší vazba mezi pozo-
rovaným výkonem a tím, co si na základě tohoto výkonu o ta-
lentu agenta myslí trh.

– Najmutí specialisty, u něhož je známé, že má talent pouze na ur-
čitý typ úkolů, znamená více úsilí vyvinutého tímto agentem
a nižší potřebu jej monitorovat; na druhé straně to vede k sou-
středění se pouze na určitou podmnožinu úkolů.

– Při výběru agenta je principál postaven před trade-off mezi ri-
zikem celkového úsilí (pokud najme agenta s nízkou specializa-
cí) a rizikem nerovnoměrného rozložení úsilí (najme-li agenta
s vysokou specializací).19

Implikace tohoto modelu pro soudnictví se opět týká jeho za-
členění do struktury státních institucí, tedy zejména volby mezi sa-
mosprávným a ministerstvem řízeným modelem. Jelikož
Ministerstvo je institucí sledující mnoho cílů, bude v souladu s pre-
dikcemi popsaného modelu jeho úsilí věnované jednotlivým cílům
nižší, než by bylo, pokud by tyto cíle byly svěřeny samostatným in-

18) Dobrý příklad tohoto efektu v ČR může být CzechInvest, jehož jediným úko-
lem je přilákat do země zahraniční investice, a který je považován za efektiv-
nější než jiné veřejné instituce. Rovněž je zde dobře vidět vliv zájmu na kari-
éře na incentivy, neboť CzechInvest je pro většinu mladých lidí pouze
přestupní stanicí do některé z firem, které jako jeho zaměstnanci měli na sta-
rosti.

19) Dewatripont, Jewitt a Tirole (1999b), str. 201.



63

že agent má motivaci vyvinout vyšší úsilí, aby o svých schopnos-
tech trh přesvědčil. Poslání Ministerstva přitom vedle zajištění
fungování justice zahrnuje řadu dalších úkolů. Svěření pravomoci
nad soudnictvím do rukou samostatného orgánu, nespadajícího
pod žádné ministerstvo (např. nejvyšší soudcovské rady), může
z tohoto důvodu přinést zlepšení výkonnosti justice.

V souladu s touto hypotézou je i empirická evidence týkající se
fungování soudů v různých zemích. Podle zprávy Open Society
Institute (2002) lze v zemích střední a východní Evropy sledovat
všeobecný trend ke zvyšování institucionální nezávislosti justice.
Nejvíce samostatné je soudnictví v Maďarsku a Litvě, nejméně pak
v České republice a v Lotyšsku.20 V samosprávném modelu jsou
vrcholnými orgány správy soudnictví soudcovské rady s širokými
rozhodovacími pravomocemi. Fungování tohoto modelu popisu-
je Open Society Institute (2002) takto: „[soudcovské rady] schva-
lují návrhy rozpočtů jednotlivých soudů, stanoví regulatorní rá-
mec pro činnost soudů, vykonávají dohled nad soudy, rozhodují
o otázkách týkajících se výběru soudců a kariérního postupu
a účastní se v disciplinárních řízeních se soudci. Těmto soudcov-
ským radám jsou k dispozici nezávislé úřady pro správu soudů,
které poskytují služby v podobě výzkumu, analýz, přípravy roz-
hodnutí a jejich implementace a jsou zodpovědné za každodenní
chod soudů.“21

V Maďarsku tento systém funguje již od roku 1998 (v Litvě od
roku 2002), takže lze činit určité závěry o jeho přínosech, které
zřejmě nejlépe vystihuje to, jak je soudnictví posuzováno jeho uži-
vateli. V tomto směru dosahuje Maďarsko nejlepších výsledků ze
zemí střední a východní Evropy v průzkumu Světové banky
a EBRD mezi manažery a vlastníky firem (BEEPS, 2002). V otázce
týkající se spravedlnosti a nestrannosti justice, stejně jako v otáz-
ce týkající se její čestnosti a nezkorumpovanosti bylo pozitivních
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variant v záležitostech, na nichž se mají podílet, neboť jsou si vě-
domi, že takto vydané úsilí může přijít vniveč, pokud ten, kdo má
pravomoc rozhodnout, se jejich doporučením nebude řídit.

Aghion a Tirole (1997) argumentují, že delegace pravomocí se
vyplatí tím více, čím větší je: shoda mezi zájmy principála a agen-
ta, neboť nebezpečí zneužívání pravomoci agentem je menší; a in-
formační asymetrie mezi agentem a principálem, tj. čím větší je
informační výhoda agenta.

Není důvod předpokládat, že zájem Ministerstva na kvalitě jus-
tice je větší než by byl zájem na Ministerstvu nezávislého orgánu,
složeného ze zástupců soudců a zástupců dalších institucí, zejmé-
na pokud by byla vhodně nastavena pravidla jeho fungování, včet-
ně zajištění maximální transparentnosti. Jelikož by měl takový or-
gán k problémům soudnictví blíže než Ministerstvo, lze rovněž
očekávat, že by měl lepší informace o tom, jaká opatření je třeba
přijmout. Obě dvě kritéria tedy mluví ve prospěch delegace pra-
vomoci.

Zároveň je ale třeba zajistit fungování vhodných mechanismů
odpovědnosti, neboť jinak hrozí nebezpečí, že se z justice stane
uzavřený systém, sledující pouze své vlastní partikulární cíle na-
místo služby veřejnému zájmu. Tyto mechanismy by měly působit
na zvyšování výkonnosti soudnictví, aniž by ohrožovaly jeho ne-
závislost. Vedle již zmíněné transparentnosti, která zajišťuje urči-
tou míru veřejné kontroly ze strany médií a různých nevládních
organizací, se jako vhodný kontrolní mechanismus jeví reprezen-
tace jiných institucí než soudnictví v orgánu správy soudnictví.
Pro skeptiky ohledně funkčnosti tohoto řešení je třeba dodat, že
současné kontrolní mechanismy zdaleka nefungují uspokojivým
způsobem, což dokládají různé aféry, o nichž se v zasvěcených
kruzích muselo vědět podstatně dříve, než vypluly na povrch.
Nějaká změna tedy určitě nutná je.

Další důvody pro nezávislost justice na Ministerstvu vyplývají
z článku Dewatriponta, Jewitta a Tirola (1999b). Ti ukazují, že šir-
ší poslání instituce snižuje celkové úsilí, neboť multiplicita cílů
dává agentovi horší možnost prezentovat relevantnímu trhu svůj
talent. Pokud se může agent naopak zaměřit na cíl jediný, lze ús-
pěch v jeho sledování s vysokou pravděpodobností spojit s jeho
skutečnými schopnostmi, nikoli s vlivem náhodných faktorů, tak-

20) Nejvíce zemí uplatňuje podle Open Society Institute (2002) přechodný mo-
del, kdy orgány justice (soudcovské rady) mají určité pravomoci, ale spousta
důležitých otázek je nadále v rukou exekutivy. Pouze v České republice
a Lotyšsku lze považovat správu justice za exekutivně soustředěnou, neboť
soudcovské orgány zde mají minimální pravomoci (Open Society Institute,
2002: 40–47).

21) Open Society Institute (2002), str. 42.
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– Po jmenování soudce do funkce prezidentem republiky je soud-
ce přidělen k určitému soudu ministrem spravedlnosti. Sice se
vyžaduje jeho souhlas s tímto přidělením, avšak k nástupu do
funkce musí dojít nejdéle tři měsíce po jmenování a jestliže
soudce nevysloví v této lhůtě s nástupem do funkce souhlas,
hledí se na něho, jako by nebyl jmenován. K přidělení soudce se
nevyžaduje souhlas předsedy příslušného soudu,

– Ministr spravedlnosti může soudce, i když pouze s jejich sou-
hlasem, přidělovat na určitou dobu k Ministerstvu nebo
k Justiční akademii.

– Ministr může soudce okresního soudu i bez jeho souhlasu na
maximálně rok přidělit k jinému okresnímu soud, nelze-li ji-
nak zajistit u tohoto soudu řádný výkon soudnictví. Podmín-
kou je souhlas předsedů obou soudů, které však jmenuje prá-
vě ministr,

– Při změnách v organizaci nebo obvodech soudů lze soudce pře-
ložit i bez jeho souhlasu,

– V řízení o nezpůsobilosti pro výkon funkce má ministr sprave-
dlnosti, vedle předsedy příslušného soudu, právo podat návrh
na jeho zahájení,

– Ministr spravedlnosti může z určitých důvodů (zahájení trestní-
ho stíhání, zahájení řízení o nezpůsobilosti k výkonu funkce
soudce aj.) soudce dočasně zprostit funkce.

– Odborná justiční zkouška se skládá před odbornou komisí jme-
novanou ministrem spravedlnosti; jejími členy musí být i za-
městnanci ministerstva.

– Ministerstvo sleduje postup soudů (kromě Nejvyššího soudu)
z hlediska dodržování zásad důstojnosti a soudcovské etiky
a zda nedochází ke zbytečným průtahům (§ 123 odst. 2). Za tím-
to účelem:

– sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě výkazů
a justiční statistiky,

– provádí prověrky soudních spisů a prověrky úrovně soudních
jednání,

– vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup
soudů. Může si přitom vyhradit i vyřizování stížností, které ji-
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odpovědí více než polovina z celkového počtu, zatímco v Česku
přibližně třetina. Rovněž pokud jde o délku řízení, je hodnocení
maďarského soudnictví podstatně lepší než soudnictví v ostat-
ních zemích.22

Open Society Institute (2002) kritizuje doposud minimální za-
pojení justice do tvorby jejího rozpočtu. V této oblasti stále domi-
nuje exekutiva, a to i v zemích, kde nezávislost justice na exekuti-
vě je jinak vysoká. Např. maďarská úprava sice předpokládá, že
Národní soudcovská rada předkládá vlastní návrh rozpočtu, ale
exekutiva může předložit paralelní návrh, který byl zatím vždy
vzat parlamentem jako základ pro další rozpočtový proces.23

V Česku je podíl justice na tvorbě jejího rozpočtu de facto nulový.
Narozdíl od toho jsou např. ve Spojených státech pravidla taková,
že do rozpočtového návrhu předloženého justicí nemůže exeku-
tiva nijak zasahovat, pouze může přiložit vlastní komentář. Změny
tak může dělat až Kongres, který ale vždy vychází z návrhu před-
loženého justicí.24

Česká justice je institucionálně silně závislá na Ministerstvu
spravedlnosti, se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky
pro nezávislost soudců i pro efektivitu. Následující (neúplný) vý-
čet pravomocí Ministerstva (podle zák. č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích) tuto závislost dokumentuje:
– Ministerstvo stanovuje počet soudců pro každý soud, zajišťuje

financování jejich činnosti a provádí kontrolu hospodaření; řídí
a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve
věcech majetku státu a státního rozpočtu; organizuje justiční
čekatelskou službu, včetně stanovení počtu justičních čekatelů
pro jednotlivé krajské soudy; organizuje a zajišťuje justiční
zkoušky.

– Předsedy a místopředsedy vrchních, krajských a okresních sou-
dů jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

– Ministr spravedlnosti se může zúčastni zasedání pléna NS.
– Podrobnosti vnitřní organizace a rozvrhu práce okresních, kraj-

ských a vrchních soudů stanoví ministerstvo vyhláškou.

22) Viz rovněž tabulka 2 výše.
23) Open Society Institute (2002), str. 43.
24) USAID (2002), str. 24.
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Na základě předložené empirické i teoretické evidence lze se
značnou jistotou tvrdit, že současný model začlenění soudnictví
do struktury státních institucí není vyhovující. I pokud odhléd-
neme od možného rozporu se zásadami dělby moci, pro větší au-
tonomii mluví silný ekonomický argument vyšší efektivnosti.
Ministerstvo nedisponuje potřebnými informacemi, aby mohlo
činit kvalifikovaná rozhodnutí, a jeho zaměstnanci nemají dosta-
tečně silné incentivy tyto informace získávat. Zřízení soudcov-
ských rad s pouze poradní pravomocí nemůže vést k vyřešení to-
hoto informačního problému, neboť nejistota členů soudcovské
rady ohledně toho, zda se Ministerstvo bude řídit jejich doporu-
čeními, oslabuje incentivy k získávání informací.

Soudnictví by však nemělo mít jen autonomii, ale i odpověd-
nost. Bez odpovědnosti nepovedou žádné parciální reformy ani
navýšení disponibilních zdrojů k výraznému zlepšení výkonnosti
justice a k posílení její důvěryhodnosti u veřejnosti. Samostatné
orgány soudnictví jsou lépe schopné zajistit vzdělání odpovídají-
cí potřebám soudců, než v modelu s rozhodujícím slovem
Ministerstva. Obdobně bude mít hodnocení soudců prováděné
nebo převážně řízené Ministerstvem menší efekt na motivaci
a tedy úsilí soudců, než hodnocení prováděné orgánem nezávis-
lým na exekutivě, složeném převážně ze soudců a částečně ze zá-
stupců jiných právnických profesí.
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nak připadají jinému orgánu státní správy soudů (např. před-
sedům soudů).

– Ministerstvo dává Nejvyššímu soudu podnět k vydání sjednoco-
vacího stanoviska.

– Výsadní postavení v zajišťování vzdělávání justičních čekatelů
a soudců má Justiční akademie, dohled nad jejíž činností vyko-
nává Ministerstvo. Hlavním orgánem pro výchovnou a vzdělá-
vací činnost je Rada Justiční akademie. Do ní sice přímo dele-
gují své zástupce NS, NSS a NSZ a většinu jejích členů mají tvořit
soudci, ale většina členů je jmenována ministrem spravedlnosti.
Ministr spravedlnosti jmenuje i ředitele Justiční akademie.
Ministerstvo spravedlnosti nehodlá v blízké době činit v insti-

tucionálním zakotvení justice žádné změny, neboť změnu součas-
ného modelu nepovažuje za nutnou. Jednoznačně se k tomu vy-
jadřuje Koncepce stabilizace justice, kde se uvádí: „Žádný ze dvou
uvedených modelů správy soudnictví (tj. samosprávný a realizo-
vaný ministerstvem – pozn. autora) nedeterminuje její efektiv-
nost a již vůbec nepředurčuje lepší nebo horší výkon soudnic-
tví.“25 Výše uvedené teoretické argumenty a především zkušenost
Maďarska s fungováním samosprávného systému dokládají, že
Ministerstvo se v této věci nejspíše mýlí. Spíše než neznalost je
však možná důvodem obava ze ztráty pravomocí, typická pro jed-
nání veřejných institucí.

5. Závěr

Výkonnost justice závisí významným způsobem na incentivech
soudců a dalších osob s vlivem na její fungování. V justici, stejně
jako v dalších oblastech veřejného sektoru, nejsou explicitní fi-
nanční incentivy zdaleka tak významné jako v soukromém sekto-
ru. Na motivaci soudců však významným způsobem působí im-
plicitní incentivy, ať již touha po kariérním postupu, potřeba
získat si respekt u kolegů a veřejnosti či vnitřní motivace k zajiš-
ťování spravedlnosti. Obdobné implicitní incentivy bychom moh-
li najít i u dalších osob působících v soudnictví. Síla a struktura
těchto incentivů závisí především na organizaci soudnictví, která
tak má zásadní vliv na jeho výsledky.

25) Ministerstvo spravedlnosti (2004), str. 17.
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Proč je práce soudců nejen širokou veřejností, ale i odbornými
kruhy vnímána jako nedostatečná, pomalá, nespolehlivá a nevy-
počitatelná? Důvody se shledávají různé: nedostatek administra-
tivních pracovníků soudů, technického a zejména počítačového
vybavení soudů, nedostatek soudních místností i kancelářských
prostor soudů. Kupodivu snad žádná kritika nesměřuje k soud-
cům samotným. Ti jsou většinou prezentováni jako oběti výše po-
psaných poměrů, na jejichž základě jsou nespravedlivě nařknuti
ze všech nedostatků, kterými soudy trpí.

Způsob vybírání soudců

Jsou to však právě soudci samotní, kteří činí systém takový,
jaký je, oplývající neprůhledností, neprůchodností a takřka ab-
solutním formalismem. Problém v osobách soudců je konstituo-
ván již v samotném způsobu, jak jsou soudci vybíráni. Podle naší
platné právní úpravy o tom, kdo bude či nebude soudcem, roz-
hodují prakticky dva lidé postupem, který není navíc nikde
v žádném zákonu ustanoven (viz ust. § 60 a § 109 až § 116 zák.
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Těmito dvěma lidmi jsou
dva psychologové, pověření Ministerstvem spravedlnosti k testo-
vání budoucích kandidátů soudcovských stolců. Jim je na zákla-
dě blíže neznámých pravidel svěřeno do ruky prakticky veškeré
rozhodování o tom, jak bude v následujících letech vypadat naše
justice. Na tomto místě je třeba říci, že nepřekonatelnou překáž-
kou jsou psychologické testy pro cca 90 % uchazečů o pozici jus-
tičního čekatele.

Navíc jsem naprosto neochvějně přesvědčena o tom, že na zá-
kladě testů určit u člověka, který ledva opustil školní škamny, ce-
loživotní způsobilost vynášet soudy nad druhými lidmi, je mimo
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sum praxe. K otázce kvalifikace je třeba předeslat, že ne všichni
advokáti mohou v Británii zastupovat u všech soudů. Od „High
Courts“ – tedy zhruba od odvolacích soudů – mohou zastupovat
advokáti pouze s určitými zkouškami, kterých pochopitelně do-
sahují vlastním přičiněním a na vlastní náklady. Soudcové okres-
ních soudů (district and circuit judges) jsou jmenováni z řad ad-
vokátů (solicitorů), kteří mají alespoň sedmiletou právní praxi.
Soudci odvolacího soudu (High court) mohou být jmenováni ad-
vokáti, kteří mají kvalifikaci zastupovat před tímto soudem a ales-
poň desetiletou právní praxi nebo soudci z nižších soudů, kteří
jsou ve funkci nižších soudců alespoň dva roky.

Soudcové „Court of Appeal“, nejblíže přirovnatelnému k Vrch-
nímu soudu, mohou být jmenováni ze soudců odvolacího soudu
nebo z řad advokátů, kteří mají alespoň deset let oprávnění
u Vrchního soudu zastupovat. Soudcové Nejvyššího soudu (The
Supreme Court) a svým způsobem obdoby našeho Ústavního sou-
du (s přihlédnutím ovšem ke skutečnosti, že Británie žádnou
Ústavu nemá a tudíž nemůže mít ani Ústavní soud, nicméně soud
obsahem práce tomu zřejmě odpovídající nejblíže), Law Lords
z House of Lords, jsou pak jmenováni již pouze z řad soudců.

Vzhledem k rozdělení anglické soudní soustavy na trestní a ob-
čansko-právní, případně na soudy soudící záležitosti rodinně-
právní, je výše popsané schéma dosti zjednodušující, avšak jedno
je z něj naprosto zřetelné: soudci jsou primárně vybíráni z řad ad-
vokátů, kteří se mohou na vypsaná volná místa přihlásit do výbě-
rového řízení, organizovaného Lordem Chancellorem, tedy mi-
nistrem spravedlnosti či premiérem – to dle druhu soudu, ke
kterému se hlásí. Podle dostupných informací také komise zříze-
né k účelu výběru soudců mohou také samy vyzvat renomované
právníky, aby přijali soudcovské místo.

Nejnižší věk, ve kterém je možno zasednout na soudcovskou
stolici, je 30 let, počítáme-li do 23 let dokončení univerzitního
vzdělání a následných nejníže povinných sedm let praxe. To je po-
těšitelné zjištění, neboť alespoň v něčem se s mnoha set lety pro-
věřenou praxí Anglie shodujeme.

Dále však již zřetelně vyplouvají na povrch nevýhody našeho
systému. Předně, náš systém není otevřený. Zcela paradoxně pou-
ze na nejvyšší příčku našeho soudního systému lze „naskočit“
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možnosti kohokoliv – včetně toho nejlepšího a nejfundovanějšího
psychologa. Důvodem pochopitelně je, že člověk se v průběhu
svého života vyvíjí a navíc je neodvratně tvarován systémem, o je-
hož soukolích a zrádnostech mu v době skládání testů není zná-
mo naprosto nic.

Soudy a soudci jsou uzavřený systém, do něhož pronikají nové
trendy jen velmi, velmi obtížně. Justiční čekatelé přebírají prakti-
ky a postoje soudců, s nimiž se dostávají do styku. Ačkoliv z hle-
diska svého postavení jsou takzvaně nezávislí, nabývají jak soudci,
tak po nich justiční čekatelé postavení de facto státních zaměst-
nanců se stálým platovým postupem, u kterých by se musely za-
třást i skály, aby došlo k otřesu i jejich platů. Pokud se právě teď
urazilo 99 % soudců, kteří se náhodou k tomuto textu dostali, od-
kazuji je na nápadnou podobnost jejich boje za třinácté, eventu-
elně čtrnácté platy s kterýmkoliv odborovým hnutím, železničáři
počínaje přes zemědělce a lékaře ve státních službách konče.

Pokud se budou soudci ustavovat způsobem popsaným výše
a jejich hlavním personálním zdrojem budou justiční čekatelé,
nelze se podle mého nejhlubšího přesvědčení dočkat naprosto ja-
kékoliv změny. Abych nebyla nařknuta z kritiky bez nabízení al-
ternativních východisek, dovolím si poodhrnout záclonu praxe
jmenování soudců v zemích, kde bychom snad mohli získat jistou
inspiraci. Vskutku pozoruhodný se mi jeví systém panující
v Anglii.

Britská inspirace

Velká Británie je rozdělena na několik jurisdikčních okruhů,
kde platí obvykle poněkud jiné zákony. Princip způsobu jmeno-
vání soudců se však shoduje ve všech. Úhelným kamenem tohoto
systému je fakt, že na britské půdě funkce justičního čekatele ne-
existuje. Všichni soudci jsou jmenováni královnou na návrh Lorda
Cancellora (ministra spravedlnosti) – to se jedná o soudce prvo-
instanční a odvolacích soudů, nebo na návrh premiéra – od „vrch-
ních“ soudů až po tak zvané „law lords“, tedy soudce zasedající
v House of Lords.

Do prvního stupně soudců – tedy distrikt a circuit judges – je
možno být jmenován pouze na základě předchozí advokátní pra-
xe po splnění jisté kvalifikace a poté, co uchazeč splní i jisté pen-
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názorovým proudům. Lze si snad přát soudce lepšího, než by byl
takovýto?

Místo závěru

Lze souhlasit s prof. Jiřím Boguszakem, který v knize „Teorie
práva“ píše: „Podmínkou soudcovské nezávislosti je vázanost
soudní mocí zákonem jako aktem moci zákonodárné, vyjadřu-
jícím většinovou vůli. Jinak by dělba moci a rovnováha mezi
mocí zákonodárnou a mocí soudní zvrátila v převahu moci na
straně justice a demokratický právní stát by konvertoval v jus-
tiční stát.“

Za situace, kdy pouze 41 % rozhodnutí prvoinstančních soudů
zůstává nezměněno, je třeba si tuto údajně ryze teoretickou větu
se vší naléhavostí znovu připomínat. Je třeba hledat nové a ne-
otřelé způsoby řešení situace v české justici a přemýšlet i nad ta-
kovými možnostmi, jaké nabízí britský vzor. Jistě, jedná se svým
způsobem o řešení velmi radikální a v našich poměrech neorto-
doxní. To však neznamená, že by nebylo užitečné.
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z nesoudcovské pozice, a touto příčkou je Ústavní soud. Jistě,
i z řad advokátů či státních zástupců byla v uplynulých letech jme-
nována řada soudců, ale ve srovnání se standardním postupem to
je mizivé procento. Jediný odkaz, který dává tušit, že takovýto po-
stup je možný, cudně skrývají ustanovení zákona o soudech
a soudcích, ve kterých je uvedeno, že za justiční zkoušky je též
možno uznat zkoušky advokátské, exekutorské, notářské nebo
zkoušky státního zástupce.

Samotný způsob, jakým se zástupci těchto právnických profesí
propracují k soudcovským stolcům, zůstává veřejnosti skryt.
Pokud jsem se snažila do tajů a pravidel těchto jmenování pro-
niknout, dopátrala jsem se k pouze velmi všeobecné formulaci, že
to je „o osobních vztazích“.

Přednosti poskytnuté tím, že soudce prošel praxí advokáta,
jsou zřejmé na první pohled. Protože minimálně sedm let každý
soudce nejdříve se systémem justice sám bojoval a zároveň se sna-
žil prosadit oprávněné zájmy svých klientů, těžko bude ve svých
rozhodnutích preferovat formalistické prvky před skutečným
rozhodováním v meritu věci. Základní ekonomické kategorie mu
budou známy s ohledem na to, že sám býval „osobou samostatně
výdělečně činnou“ a bude se na rozdíl od převážné většiny našich
soudců schopen se orientovat i třeba v tajích účetnictví.

Slušivým bonbónkem na dortu této konstrukce je pár milionů
ušetřených ve státním rozpočtu na platy justičních čekatelů
a všechny další náklady s jejich existencí spojené. Hlavní důvod
pro skutečné zamyšlení se nad možností aplikovat tento systém
i u nás je však bezesporu protikorupční charakter jmenování
soudců, zejména do vyšších soudcovských pozic.

Lze důvodně předpokládat, že advokát po dvaceti letech pro-
vozování svojí praxe má vyřešené základní existenční problémy
a plat soudce není motivačním faktorem pro to, že se soudcem
chce stát. Má svoje jméno a často je soudu, kde se o soudcovské
křeslo uchází, velmi dobře znám. Na soudcovské křeslo přichází
se zájmem pomítnout svoji nabytou životní filosofii do praxe
z jiného úhlu pohledu a najít čas i na filosofické závěry, ke kte-
rým jej jeho dosavadní praxe přivedla. Je otrlý vůči nadřízeným
a jakýmkoliv tlakům, kterými by se snad mohla projevovat něja-
ká když ne závislost, tak dejme tomu nerezistence vůči okolním
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U Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku se – jak ná-
zev napovídá – prosazují lidská práva, a to taková, jak je upravuje
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, 4. XI.
1950). Soud má podle Úmluvy tolik soudců, kolik je států-signatá-
řů úmluvy, což je dnes 44. Každá smluvní strana navrhuje své kan-
didáty, kteří nemusí nezbytně být i jejími občany. Dnes jsou členy
soudu dva Švýcaři, vždy je nějaké místo neobsazeno – jako teď
právě místa Litvy a Lotyšska, jinak je vždy jeden soudce občanem
toho kterého smluvního státu a soudců je tedy nyní celkem 42.

Struktura soudu

Soud má rozsáhlou judikaturu, řeší věci principiální, rozhod-
nutí jsou publikována a často citována jako významná pro inter-
pretaci před soudy i v legislativě jednotlivých států – účastníků
Úmluvy. Soud problém vždy vyjádří na jisté potřebné úrovni
obecnosti, rozsudky mají stabilizovanou strukturu, podávají zá-
kladní fakta případu, sdělují informace, které se soudu podařilo
získat o právu platném v žalovaném státě, a zhodnotí věc podle
Úmluvy a k ní přijatých dodatkových protokolů, což je kritériem
pro rozhodnutí soudu. Jsou tak cennou interpretační pomůckou
k textu Úmluvy.

Rozsudky mají jinou strukturu, než je zákonem stanovená sklad-
ba rozsudků našich soudů – výrok (ten jen stanoví práva a povin-
nosti, a nikdo jiný než účastník řízení se z něho nic užitečného ne-
dozví, protože je lakonický: „je povinen zaplatit Kč...“; „odvolání
se zamítá“; „okamžité rozvázání pracovního poměru je neplat-
né“), odůvodnění (které naopak je užitečné i třetím osobám, ne-
boť obsahuje úvahu o právu a o významu právní normy v kon-
krétním případě), a poučení o opravném prostředku.

Řízení u Evropského soudu 
pro lidská práva

Jan Bárta

legislativní odbor Kanceláře prezidenta republiky
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hlížet do spisů. Principiálně podle našeho práva účastník řízení
nárok na nahlížení do spisů má ze zákona, zatímco jiným osobám
se nahlížení do spisů povoluje případ od případu a z důvodů sta-
novených zákonem. Smyslem tohoto tradičního rozlišení je ochra-
na soukromí a údajů účastníků řízení.

Naše úprava je obsažena v § 44 občanského soudního řádu
(dále „o.s.ř.“). Jeho odstavec 1 je nezměněn od původního znění
o.s.ř., tedy od roku 1963, a to nejspíš znamená že dlouhodobě vy-
hovuje a dostačuje. Upravuje právo samotného účastníka řízení,
a zní takto: „Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do
soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si
z něho výpisy a opisy.“ Jejich právo tedy je kategorické přímo ze
zákona, mají přístup ke všemu co ve spise je, jen s výjimkou pro-
tokolu o hlasování (protože i porada soudu spojená s hlasováním
je neveřejná – mimochodem, právě toto je hlavní oporou nezá-
vislosti soudce, a nikoliv to, o kolik platů za rok dostane více než
je v roce měsíců).

Odstavec 2 se v průběhu doby změnil. Původně zněl takto:
„Někomu jinému než účastníku může předseda senátu povolit
nahlížet do spisu a činit si z něho výpisy a opisy, jsou-li pro to
vážné důvody a oprávněné zájmy účastníků tím nemohou být
dotčeny.“ Záleželo tedy na uvážení soudce, a směřovalo se spíš
k tomu, aby nahlížení třetími osobami bylo spíše výjimečné.

Dnes je zde jiný text, totiž „Každému, kdo na tom má právní
zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žá-
dost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy
nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že
jeho obsah musí zůstat utajen.“ Nynější text tedy naopak směřu-
je k tomu, že i osobám na řízení jinak nezúčastněným se nahlíže-
ní do spisu povolovat má, avšak i nadále je zde prostor pro uváže-
ní soudce – ten totiž stejně musí posuzovat, co je to právní zájem
a důležitý důvod. Nynější text prostě více akcentuje veřejnost spi-
sů, nedá se změnit nic na tom, že je zde objektivně vždy nějaký
rozpor mezi (vždy žádoucím) zpřístupněním právního problému
a jeho právního řešení na jedné straně a (alespoň namnoze nežá-
doucím) odkrytím údajů o osobách, jejich majetkových a jiných
poměrech apod. na druhé straně.

Text před rokem 1990 více akcentoval ochranu údajů o účast-
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Štrasburským rozsudkům Úmluva jejich obsah nestanovuje,
a tudíž i jejich forma se zjevně vyvinula z povahy rozhodování.
Forma je více narativní – výsledné rozhodnutí se sděluje až na
konci jako rozuzlení po vylíčení příběhu a úvah. Takže to, co ob-
sahově odpovídá našemu výroku rozhodnutí, je buď až na konci
celého rozsudku, anebo je rozptýleno v textu rozsudku proto, že
Soud sleduje několik relativně samostatných právních problémů,
a příslušné rozhodnutí umístí na konec té které pasáže celého
rozsudku. Přitom u každého jednotlivého rozhodnutí oznámené-
ho v rámci jednoho rozsudku bývá uvedeno, zda bylo přijato jed-
nohlasně, nebo jakým poměrem hlasů. Soudce má přitom mož-
nost odůvodnit, proč pro to které rozhodnutí nehlasoval,
a odůvodnění jeho odchylného hlasu se pak zpřístupňuje součas-
ně s rozsudkem.

Pohled na jednotlivé případy ukazuje, že soud ale řeší nezřídka
věci, které jsou pro nás dost bizarní, třeba proselytismus.
Proselytismus je šíření cizího náboženství, což je v Řecku trestné.
Nebo belgické novinářce se narodila dcera, ačkoli matka byla ne-
provdána. V Belgii v roce 1974 ke vzniku příbuzenství mezi mat-
kou a dcerou nedostačovalo to, že jedna se narodila z druhé, pro-
tože neprovdaná matka ji musí napřed uznat za vlastní, a tato
matka ji pak ještě pro jistotu adoptovala.1

Hmotné a procesní právo

Nad těmito poznatky si uvědomujeme, že naše právo přece jen
pořád má určitou úroveň zralosti, a snad i určitý náskok před
právními řády různých jiných států. To je poznatek o hmotném
právu.

Jiná věc je právo procesní – každé zákonem nebo jinou normou
definované oprávnění se dá prosadit jen v procesu, a je tedy ne-
smírně důležité, jak jsou upravena a aplikována práva účastníků
řízení v procesu. Proto ostatně i sám Evropský soud pro lidská
práva má velmi rozsáhlou judikaturu k heslu „spravedlivý proces“.

Jedno ze snad nejméně problematických, jednoduchých, a pro
nás samozřejmých procesních práv je právo účastníka řízení na-

1) Berger, V: Judikatura Evropského soudu pro lidská práva, nakl. IFEC, Praha
2003, str. 357 a násl.
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nost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části proce-
su v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpeč-
nosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy
nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků, anebo
v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný pokud by,
vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být
na újmu zájmům spravedlnosti.“ Úmluva zcela určitě neměla na
mysli, že jako „veřejnost“ by z procesu mohli být vyloučeni též
účastníci řízení.

Musím tedy soudit, že čl. 40 odst. 2 se na účastníky řízení ne-
vztahuje, protože ti jistě nejsou pouhou veřejností. Z toho vyplý-
vá, že Úmluva nemá žádné ustanovení o přístupu účastníků ke spi-
sům, a to lze logicky vykládat dvojím způsobem: 1. že účastníci
přístup mají, protože je to tak samozřejmé, že to Úmluva ani ne-
považovala za nutné výslovně upravit, a proto taky ani předseda
Soudu nemá právo jim přístup omezit. 2. že účastníci na rozdíl od
veřejnosti přístup nemají, protože to v Úmluvě zapsáno není.
Druhá možnost je nesprávná, protože je vyvrácena touto úvahou:
nedává smysl, aby účastníci řízení měli méně práv než osoby na ří-
zení jinak nezúčastněné.

Skutečnost u Evropského soudu pro lidská práva je ale jiná.
Jednak z praxe, jednak i z pravidel, která si Soud sám stanovil, vy-
plývá, že stěžovatel nebo jiná strana v řízení je pro účely aplikace
tohoto článku považována za pouhou veřejnost, což samo sobě už
přináší to, že předseda Soudu může rozhodovat i o přístupu účast-
níka ke spisu v jeho vlastní věci. To ale ještě není zdaleka všechno.
Ve skutečnosti totiž předseda soudu nedělá rozhodnutí o tom, jak
zní článek Úmluvy, že něco ze spisu přístupné není, nýbrž právě
naopak o tom, že se veřejnosti – v této interpretaci tedy i účastní-
kovi řízení – přístup povolí. A to je hodně velký rozdíl: Jedna věc
je když přístup mám, ledaže by zde bylo negativní rozhodnutí,
úplně jiná věc je když potřebuji pozitivní rozhodnutí v tom smys-
lu, že soud mi napřed musí odpovědět na žádost a určit termín,
kdy do spisu nahlédnout mohu.

A ještě navíc, slova Úmluvy „dokumenty uložené v kanceláři“
dostala tuto interpretaci: Dokumenty, které k věci jsou, jsou dvo-
jího druhu, totiž ty, které jsou v kanceláři uložené, a ty ostatní.
Jakýmsi pro mne neprůhledným způsobem tedy proběhne na-
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nících řízení, což odpovídalo tomu, že u tehdejších soudů se sou-
dily skutečně jen věci individuálních občanů. Text po roce 1990
naopak odpovídá tomu, že u soudů se soudí úplně všechno, zájem
na veřejnosti spisů je tedy o to intenzivnější a musí poněkud pře-
vládnout nad tím, že zájmem každého účastníka řízení zpravidla
je, aby se nikdo příliš neseznamoval s jeho poměry tak, jak jsou
uváděny v soudním spise.

Nahlížení do spisů

Toto uvažování nad naší právní úpravou jsem zde zařadil proto,
aby bylo zřetelné, jak taková jednoduchá věc jako nahlížení do spi-
sů je ve skutečnosti složitá, definitivně normativně vyřešit se snad
ani nedá, ale je pro to třeba alespoň učinit maximum v procesní
úpravě.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, 4.
XI. 1950) je ve svých procesních ustanoveních celkově velmi, vel-
mi skoupá. Úprava přístupu ke spisům v ní však nechybí, je obsa-
žena v jejím čl. 40 odst. 2, a zní takto: „Dokumenty uložené v kan-
celáři Soudu jsou přístupné veřejnosti, pokud předseda Soudu
nerozhodne jinak.“ Na první čtení je to věta celkem jednoduchá
a srozumitelná. Hned při druhém čtení si ale uvědomíme, že ne-
rozlišuje mezi účastníkem řízení a jinou osobou, třeba novinářem
nebo badatelem.

Úmluva se ve svém textu rozmáchla hodně doširoka a vedena
dobrými úmysly o pozitivním působení soudu na kultivaci práva
v jednotlivých státech měla na mysli široké zpřístupnění spisů ve-
řejnosti. Milostivě jen umožňuje předsedovi Soudu, aby něco
nebo někomu svým rozhodnutím znepřístupnil. Přitom Úmluva
ani jako návod nenapovídá, v jakých případech a v jakém rozsahu
by tak předseda Soudu měl činit, na jaké zájmy při tom brát ohled
apod. Věta se tudíž dá vykládat i tak, že předseda Soudu by prostě
generálně mohl rozhodnout, že dokumenty přístupné nejsou.

Další problém je to, kdo je veřejnost. V jiných ustanoveních
Úmluva hovoří o stěžovateli nebo o stranách, takže už z toho dů-
vodu by veřejnost měla být někým jiným než jsou účastníci řízení.
I obvyklý jazykový usus je samozřejmě takový a Úmluva sama jej
respektuje. Čl. 6 odst. 1 mezi požadavky na spravedlivý proces sta-
novuje: „Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřej-
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před uložení dokumentu v kanceláři, to však ne u každého doku-
mentu, který se k věci vztahuje. Důsledkem je, že jen ty doku-
menty, které jsou považovány za uložené, se potenciálně mohou
stát objektem k nahlížení. Ostatní jsou během řízení i po jeho
skončení nepřístupné veřejnosti, počítaje v to účastníka řízení.

Závěr

První závěr z této skutečnosti je ten, že legislativní optimismus
se nevyplácí. Zpřístupňování dokumentů je jistě zejména u toho-
to orgánu problém už jen technicky, vzhledem k množství přípa-
dů a zájemců. Jestliže Úmluva jako základní text přiznala asi
opravdu neúměrně široký přístup veřejnosti ke spisům, bylo zde
od počátku zaděláno na to, že problém se bude nějak řešit jen in-
terpretačně a organizačně.

Druhý závěr je, že na tomto příkladu je vidět, že Evropský
soud pro lidská práva přes svůj název není soudem v obvyklém
smyslu slova, a už vůbec ne vzorem pro skutečné soudy států. Je
to jen mezinárodní organizace mající určité pravomoci, nelze si
od ní slibovat tak dalece efektivní ochranu v individuálních pří-
padech. Řízení nedosahuje standardu potřebného u soudů
v soudním řízení, protože ESLP nemůže mít s účastníky svých ří-
zení druh kontaktu, který je při rozhodování o individuálních
nárocích potřebný.

Štrasburské rozsudky je zapotřebí číst spíše jen jako úvahy o vý-
znamu jednotlivých ustanovení Úmluvy, na kterých se dokázal
sjednotit určitý počet členů soudu pocházejících z různých států.
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HLAVA ČTVRTÁ
MOC SOUDNÍ

Článek 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Článek 82

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestran-
nost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému
soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví
zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republi-
ky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zá-
kon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské
funkce neslučitelný.

Ústavní soud
Článek 83

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Článek 84

(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na
dobu deseti let.

(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se
souhlasem Senátu.

(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný

Výňatek z Ústavy České republiky
o soudnictví

(Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů)
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d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému
zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základ-
ních práv a svobod,

e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření vol-
by poslance nebo senátora,

f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výko-
nu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,

g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku podle čl.
65 odst. 2,

h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení
Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,

i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárod-
ního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je
nelze provést jinak,

j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné
rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě
s ústavními nebo jinými zákony,

k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní
samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu,

l) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republi-
ky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské
unii nevyhlásí,

m) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení Čes-
ké republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem
o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii
a se zákonem vydaným k jeho provedení.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlou-
vy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifi-
kací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifi-
kována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozho-
duje Nejvyšší správní soud

a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustano-
vení, jsou-li v rozporu se zákonem,

b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní
samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.
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občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické
vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.

Článek 85

(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce
Ústavního soudu ujímá své funkce.

(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: „Slibuji na svou čest a svě-
domí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka
a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle své-
ho nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně“.

(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou,
hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Článek 86

(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu
Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.

(2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při
spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný or-
gán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li
předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání za-
drženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své
první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního
stíhání s konečnou platností.

(3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o sku-
tečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce,
a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu.

Článek 87

(1) Ústavní soud rozhoduje

a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li
v rozporu s ústavním pořádkem,

b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých
ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo záko-
nem,

c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákon-
nému zásahu státu,
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Článek 93

(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez
časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.

(2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má
vysokoškolské právnické vzdělání. Další předpoklady a postup
stanoví zákon.

Článek 94

(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké
je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudci.

(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem
se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.

Článek 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní
smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit
soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou me-
zinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení
věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc
Ústavnímu soudu.

Článek 96

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zá-
kon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.
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Článek 88

(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat
návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním
soudem.

(2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni
pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.

Článek 89

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo
vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud
o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro
všechny orgány i osoby.

(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst.
2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem,
brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Soudy
Článek 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanove-
ným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhodu-
je o vině a trestu za trestné činy.

Článek 91

(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud,
vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné
označení.

(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.

Článek 92

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patří-
cích do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhodu-
je Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.
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Principy

Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy.

Před soudem jsou si všichni rovni.

Každý se může domáhat ochrany svých práv před soudem zá-
konem stanoveným způsobem.

Každý má právo, aby jeho věc byla soudem projednána a roz-
hodnuta bez zbytečných průtahů.

Řízení před soudy

V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsa-
zení soudu stanoví zákony o řízení před soudy.

Řízení před soudy je ústní a veřejné. Výjimky stanoví zákon.

Rozsudky se vyhlašují jménem republiky a vždy veřejně.

Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat ob-
razové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předcho-
zím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím
předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záz-
namy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh
nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samo-
soudce jejich pořizování zakázat.

Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány
a rozhodnuty, do soudních oddělení se řídí rozvrhem práce.
Rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda
soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou; rozvrh
práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalen-

Výňatky ze zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích

Tabulka 1. Hlavní zásady soudního systému
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ných v souladu se zákonem. Nikdo nesmí narušovat nebo ohro-
žovat nezávislost a nestrannost soudců a přísedících.

Soudce přiděleného k výkonu funkce k určitému soudu lze
s jeho souhlasem nebo na jeho žádost přeložit k výkonu funkce
na jiný soud.

Povinnosti soudců

Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci
a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by
mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit dů-
věru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

V zájmu záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské
funkce soudce zejména:

– je povinen prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví
a jeho dobrou pověst, je povinen chovat se tak, aby nezavdal
příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcov-
ské funkce,

– je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo
žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti
soudnictví,

– se nesmí při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politic-
kých stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky,

– musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům
řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových,
etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků,
dbá svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvod-
ně zpochybňována.

Soudce je povinen vykonávat svou funkci v souladu se zájmem
na řádném výkonu soudnictví. Při své rozhodovací činnosti
soudce zejména je povinen poskytnout každému účastníku ří-
zení nebo straně soudního řízení anebo jejich zástupcům plnou
možnost k uplatnění jejich práv; nesmí však od nich, s výjimkou
případů stanovených zákony o řízení před soudy, jednostranně
přijímat nebo jim podávat informace nebo s nimi jednat o skut-
kové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách,

90

dářního roku. V průběhu kalendářního roku může předseda
soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou rozvrh
práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení
prací u soudu. Vydaný rozvrh práce je veřejně přístupný; každý
má právo do něho nahlížet a činit si z něj výpisy nebo opisy.

Tabulka 2. Soudci, jejich nezávislost a podmínky výkonu 
jejich funkce

Předpoklady pro funkci soudce

Soudcem může být ustanoven státní občan České republiky,
který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho
zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou
funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně
30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedí-
cího a s přidělením k určitému soudu.

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního práv-
ního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí,
jako by nebyl odsouzen.

Předpokladem pro ustanovení soudcem je vysokoškolské vzdě-
lání získané řádným ukončením studia v magisterském studij-
ním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republi-
ce a složení odborné justiční zkoušky.

Soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu
soudcovské funkce.

Funkční období

Soudci jsou jmenováni do funkce bez časového omezení.

Nezávislost soudců

Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni pouze
zákonem. Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vě-
domí a svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez prů-
tahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjiště-
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Parlamentu, a to za předpokladu, že taková činnost nenarušuje
důstojnost soudcovské funkce nebo neohrožuje důvěru v nezá-
vislost a nestrannost soudnictví.

Kárná odpovědnost soudců

Pro činy spáchané při výkonu funkce soudce nebo v souvislosti
s výkonem této funkce lze soudce trestně stíhat nebo vzít do
vazby jen se souhlasem prezidenta republiky.

Soudce je kárně odpovědný za kárné provinění. Kárným provi-
něním je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné
chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soud-
covské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, od-
borné a spravedlivé rozhodování soudů. Za kárné provinění lze
uložit soudci podle závažnosti kárného provinění některé
z těchto kárných opatření:

– důtku,

– snížení platu až o 25 % na dobu nejvíce 6 měsíců a při opě-
tovném kárném provinění, jehož se soudce dopustil v době
před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 1 roku,

– odvolání z funkce předsedy senátu,

– odvolání z funkce soudce.

Zánik funkce soudce

Funkce soudce zaniká

– uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku
70 let,

– dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo zjištěno, že je ne-
způsobilý vykonávat soudcovskou funkci, jestliže mu nepříz-
nivý zdravotní stav dlouhodobě nedovoluje vykonávat jeho
funkci, nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl od-
souzen pro trestný čin,

– dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo kár-
né opatření odvolání z funkce soudce,

– dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce zbaven
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které na ni mohou mít vliv; dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo
srozumitelně a pečlivě odůvodněno.

Soudce je povinen při své činnosti mimo výkon funkce soudce
a při výkonu svých politických práv si počínat tak, aby tato čin-
nost neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v nezávislé, ne-
stranné a spravedlivé rozhodování soudu nebo nenarušovala
důstojnost soudcovské funkce anebo mu nebránila v řádném
výkonu funkce soudce.

Soudce je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát
o to, aby nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohro-
žovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a spra-
vedlivé rozhodování soudů. Soudce zejména:

– nesmí umožnit, aby jeho funkce byla zneužita k prosazování
soukromých zájmů,

– nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení
právního sporu, zastupovat účastníky soudního řízení nebo
jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soud-
ním nebo správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení
a případů, v nichž půjde o zastupování dalšího účastníka říze-
ní, v němž je účastníkem i sám soudce. Ve vztahu k zástupcům
účastníků nebo zástupcům stran soudního řízení je povinen
se zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních po-
stojů.

Soudce je povinen i po zániku soudcovské funkce zachovávat
mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v souvislosti s výkonem
své funkce, ledaže by byl této povinnosti zproštěn zvláštním
právním předpisem nebo osobou k tomu povolanou.

Zákaz vykonávání jiné výdělečné činnosti

Soudce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do
funkce, až do zániku funkce soudce kromě výkonu funkce soud-
ce a funkcionáře soudu, anebo činností spojených s dočasným
přidělením k ministerstvu nebo k Justiční akademii, zastávat
žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou
činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké,
pedagogické, literární, publicistické a umělecké a činnosti v po-
radních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor
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– vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy soudu,

– plní i další úkoly, stanoví-li to zákon nebo zvláštní právní před-
pisy.

Návrhy předkládá soudcovské radě ministerstvo či předseda da-
ného soudu; současně určí lhůtu, v níž má být návrh soudcov-
skou radou projednán, která nesmí být kratší než 5 pracovních
dnů. Nevyjádří-li se soudcovská rada v této lhůtě, platí, že s ná-
vrhem souhlasí.

Volby soudcovských rad a jejich funkční období

Členy soudcovských rad a jejich 3 náhradníky volí shromáždění
všech soudců, kteří byli přiděleni nebo přeloženi k výkonu
funkce k příslušnému soudu. Shromáždění všech soudců podle
odstavce 1 svolává a řídí předseda soudu. Shromáždění musí být
svoláno nejpozději 1 měsíc před uplynutím funkčního období
dosavadní soudcovské rady.

Členem a náhradníkem soudcovské rady může být zvolen jen
soudce, který je přidělen nebo přeložen k příslušnému soudu,
je bezúhonný a souhlasí se svým zvolením.

Za bezúhonného nemůže být považován ten, komu bylo pravo-
mocným rozhodnutím uloženo kárné opatření, nebylo-li kárné
opatření zahlazeno, nebo kdo byl pravomocně odsouzen za
trestný čin a takové odsouzení nebylo důvodem zániku funkce
soudce, nehledí-li se na něj, jako by nebyl odsouzen.

Volby soudcovské rady jsou přímé, rovné a tajné. Volbu je mož-
no vykonat pouze osobně. Funkční období soudcovské rady
trvá 5 let.
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způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způ-
sobilost k právním úkonům omezena,

– dnem, kdy soudce pozbyl státní občanství České republiky,

– smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce
prohlášen za mrtvého.

Ustanovení soudcovských rad a jejich obsazení

Soudcovské rady se zřizují u Nejvyššího soudu, vrchních soudů
a krajských soudů a u okresního soudu, k němuž je přiděleno
nebo přeloženo k výkonu funkce více než 10 soudců. U okres-
ních soudů, k nimž je přiděleno nebo přeloženo k výkonu funk-
ce méně než 11 soudců, vykonává působnost soudcovské rady
shromáždění všech soudců.

Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy soudu.
Obvykle se skládá z 5 členů, u okresního soudu, k němuž je při-
děleno nebo přeloženo k výkonu funkce méně než 30 soudců,
se skládá ze 3 členů.

Funkce člena soudcovské rady je neslučitelná s funkcí předsedy
a místopředsedy soudu a u Nejvyššího soudu též s funkcí před-
sedy kolegia.

Působnost soudcovských rad

Soudcovská rada [příslušného soudu]

– vyjadřuje se ke kandidátům na jmenování do funkce předsedy
kolegia a předsedy senátu Nejvyššího soudu, do funkce před-
sedy a místopředsedy vrchního soudu, do funkce předsedy
a místopředsedy krajského soudu, do funkce předsedy a mí-
stopředsedy okresního soudu,

– vyjadřuje se k soudcům, kteří mají být přiděleni nebo přelo-
ženi k výkonu funkce u daného soudu nebo kteří mají být pře-
loženi od daného soudu k jinému soudu,

– projednává návrhy rozvrhu práce soudu a jeho změn,

Tabulka 3. Soudcovské rady
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Ústava
Ústavní soud

Schéma soudního systému v ČR
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1. Ústavní soud

Historie vzniku

Dějiny ústavního soudnictví v Československé republice začí-
nají již v roce 1921, kdy byl podle Ústavy z roku 1920 zřízen zvlášt-
ní ústavní soud, který se skládal ze sedmi členů, z nichž tři, včet-
ně předsedy, jmenoval prezident republiky a po dvou byli
delegováni Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem.
Tento soud byl jmenován na dobu deseti let, jeho první funkční
období uplynulo v roce 1931. Opětovně byl však ustanoven až
v roce 1938, v době války pak nepůsobil a po jejím skončení již ne-
byl znovu ustaven. Ústavní soud předválečné ČSR lze obecné cha-
rakterizovat jako orgán kontroly souladnosti zákonů s Ústavou;
činnost však nebyla příliš frekventovaná ani výrazná.

Období po vydání Ústavy v roce 1948 až do roku 1968 bylo ob-
dobím, kdy s existenci podobného orgánu ústavní systém nepočí-
tal. Zvláštní situace pak nastala po federalizaci Československa
v roce 1968, kdy ústavní zákon o československé federaci předpo-
kládal nejen zřízení federálního Ústavního soudu, ale i obdobných
soudů na úrovni obou republik. Žádný z těchto soudů však nikdy
zřízen nebyl a ústavní soudnictví tedy existovalo pouze na papíře.

Znovuzrození ústavního soudnictví na území republiky nastalo
v únoru 1991, kdy byl přijat ústavní zákon o zřízeni Ústavního
soudu ČSFR. Tento soud byl složen z dvanácti soudců, jmenova-
ných prezidentem republiky na návrh Federálního shromáždění
ČSFR, České národní rady a Slovenské národní rady, a to tak, aby
každá republika byla zastoupena šesti soudci. Funkční období
mělo být sedmileté. Tento soud za dobu své existence posoudil
více jak tisíc věcí a řada jeho rozhodnuti byla později přejata

Historie, postavení a kompetence 
nejvyšších soudních institucí v ČR
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Kompetence Ústavního soudu

Nejvýznamnější agendu představuje tradiční pravomoc ústav-
ních soudů, tj. abstraktní kontrola ústavnosti právních předpisů.
Ústavní soud může k návrhu oprávněných subjektů, k nimž v pra-
xi patři nejčastěji skupina poslanců, zrušit zákon či jiný právní
předpis, resp. jejich jednotlivá ustanovení, dojde-li k závěru, že
jsou v rozporu s Ústavou, ústavním zákonem či s Mezinárodni
smlouvou o základních právech a svobodách, která byla Českou
republikou ratifikována a řádně vyhlášena a má tak přednost před
zákonem. Ústavní soud nevykonává preventivní, ale pouze ná-
slednou kontrolu ústavnosti platných právních předpisů. Nemá
rovněž pravomoc podávat závazný výklad ústavních zákonů,
mimo případy, které řeší ve své pravomoci.

Nejrozsáhlejší agendou Ústavního soudu je rozhodování
o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným
zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svo-
bod, a to včetně rozhodnutí soudních. Do této kategorie náleží
i rozhodování o stížnostech orgánů územní samosprávy proti ne-
zákonným zásahům státu, jakož i rozhodování o tom, zda rozhod-
nutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí, které se
týká její činnosti, je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony.
Významné postavení Ústavního soudu je umocněno i tím, že pů-
sobí též jako soud volební. Přísluší mu rozhodovat o opravných
prostředcích proti rozhodnutí ve věci volby poslance nebo sená-
tora, v případě pochybností o ztrátě volitelnosti a o neslučitel-
nosti výkonu funkce poslance či senátora s jinými funkcemi.

Ústavní soud je dále jedinou a konečnou soudní instancí, která
je oprávněna soudit prezidenta republiky v případě, že se dopus-
til velezrady. Rovněž tak rozhoduje o případném návrhu prezi-
denta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny
a Senátu, podle kterého nemůže prezident ze závažných důvodů
vykonávat svůj úřad.

Pramen: http//:www.concourt.cz
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i v rozhodovací praxi nové vzniklých ústavních soudů obou ná-
stupnických republik.

Současný Ústavní soud České republiky

Dne 16. 6. 1993 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky zákon o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb., který provádí
a konkretizuje Ústavu, zejména její čl. 87, a který upravuje orga-
nizaci tohoto soudu a řízení před ním. Tento zákon určil za sídlo
Ústavního soudu České republiky Brno. Ústavní soud České re-
publiky zahájil svoji činnost 15. 7. 1993, když prezident republiky
jmenoval do funkce dvanáct z patnácti soudců tohoto soudu.
Zbývající soudci pak byli jmenováni v listopadu 1993 a v březnu
1994. Nově vzniklý Ústavní soud navázal na činnost předchozího
Ústavního soudu ČSFR.

Ústava České republiky koncipuje Ústavní soud jako orgán, kte-
rý je sice zahrnut do hlavy věnované moci soudní, který však
představuje zcela samostatný a koncentrovaný orgán ochrany
ústavnosti. Ústava vymezuje vztahy Ústavního soudu k jiným nej-
vyšším ústavním orgánům republiky tak, že jmenování soudců to-
hoto soudu svěřuje do pravomoci prezidenta republiky a pravo-
moc souhlasit se jmenováním soudců svěřuje Senátu, kterému
rovněž přísluší dát souhlas k případnému stíhání soudce Ústavní-
ho soudu. Ze soudců jmenuje prezident republiky předsedu a dva
místopředsedy Ústavního soudu.

Patnáct soudců Ústavního soudu je jmenováno na dobu deseti
let. Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který je voli-
telný do Senátu (je starší 40 let a má právo volit), má vysokoškol-
ské právnické vzděláni a byl nejméně l0 let činný v právnickém
povolání. Výkon funkce soudce je neslučitelný s členstvím v poli-
tické straně nebo v politickém hnutí. Opakované jmenování je
možné, horní věkový limit stanoven není. na soudce se vztahuje
imunita ve stejném rozsahu jako na poslance a senátory.

Ústavní soud rozhoduje buď v plénu (zejména ve věcech ab-
straktního přezkumu), nebo ve stálých tříčlenných senátech (ze-
jména o ústavních stížnostech). Nezávislé postavení každého ze
soudců vyjadřuje též právo, aby jeho případné odlišné stanovisko
bylo připojeno k rozhodnutí.
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Po roce 1989 se zásadní změna soudního aparátu dotkla Ne-
vyššího soudu jen v oblasti personální. Jeho organizační struktu-
ra a postavení zůstaly zachovány. Až rozpad České a Slovenské
Federativní Republiky znamenal zlom, neboť byl zrušen systém
federálních a republikových orgánů a pravomoc Nejvyššího sou-
du ČSFR přešla k 1. lednu 1993 na Nejvyšší soud ČR.

Současný Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud České republiky se je vrcholným soudním orgá-
nem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soud-
ním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž roz-
hoduje Ústavní soud České republiky. Základními právními
předpisy, které upravují jeho postavení, je Ústava České republi-
ky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
a zákon o soudech a soudcích (zákon č. 6/2002 Sb., ve znění po-
zdějších předpisů).

Náplní jeho činnosti je především rozhodování o mimořádných
opravných prostředcích proti rozhodnutím odvolacích soudů
(tzv. dovolání), rozhodování o stížnostech pro porušení zákona,
rozhodování o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských
soudů na území České republiky, vyžaduje-li to zvláštní právní
předpis nebo mezinárodní smlouva. Nejvyšší soud sleduje a vy-
hodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním
řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného
rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti
soudů ve věcech určitého druhu.

Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy sou-
du, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Předseda
a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky.

Nejvyšší soud rozhoduje zpravidla v senátech složených z před-
sedy senátu a dvou soudců nebo ve velkých senátech kolegií.
Velký senát kolegia rozhoduje tehdy, postoupil-li mu věc některý
ze senátů Nejvyššího soudu proto, že při svém rozhodování do-
spěl k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již
vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tříčlenné senáty
rozhodují zejména o dovoláních, ve věcech trestních i o stížnos-
tech pro porušení zákona, dále o uznání a vykonatelnosti rozhod-
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2. Nejvyšší soud

Historie vzniku

Vznik a postavení Nejvyššího soudu Československé republiky
upravoval . z. a n. Původně soud sídlil v Praze, ale v roce 1919 pře-
sídlil do Brna. Nejvyšší soud byl třetí instancí pro věci civilní
i trestní, dále mohl dávat podněty k vydávání nebo novelizaci jus-
tičních zákonů. Jeho organizace byla téměř shodná s organizací
Nejvyššího soudního a kasačního dvora ve Vídni, jak působil do
roku 1918. Nejvyšší soud se skládal z prvního a druhého prezi-
denta, sedmi senátních prezidentů (od roku 1930 se zvýšil počet
na devět) a čtyřiceti radů (resp. od roku 1930 čtyřicet osm).

Pozůstatkem protektorátního režimu po roce 1945 byla exis-
tence dvou nejvyšších soudů, kdy k původnímu prvorepublikové-
mu se přidal Slovenský nejvyšší soud se sídlem v Bratislavě. V roce
1945 a 1946 byly se Slovenskou národní radou uzavřeny dohody,
že nejvyšší soudy v Brně a Bratislavě se považují při zachování je-
jich dosavadní organizace a působnosti za součást jednotného
Nejvyššího soudu, který měl sídlo v Brně.

Zákonem o zlidovění soudnictví z roku 1948 bylo složení Nej-
vyššího soudu doplněno o potřebný počet soudců z lidu. Senáty
byly složeny ze dvou soudců z povolání a tří soudců z lidu jako
přísedících a při rozhodování byly všechny hlasy rovnocenné.
Soudci z lidu působili dokonce i při rozhodování o stížnostech
pro porušení zákona. Vzhledem k tomu, že soudci z lidu byli po-
voláváni v tomto případě dokonce vládou, znamenalo to vážný zá-
sah do principu nestrannosti a nezávislosti soudů.

Na základě ústavního zákona o čs. federaci z roku 1968 vznikla
federální struktura orgánů. Vedle nejvyššího soudního orgánu
československé federace tak vznikly i nejvyšší soudy obou repub-
lik. Nejvyšší soud ČSSR sídlící v Praze byl vrcholným orgánem pro
celou federaci. Hlavním úkolem byl výkon dozoru nad zákonnos-
tí v rozhodovací činnosti soudů a nad zajištěním jednotnosti judi-
katury. Specifickým případem pak bylo přezkoumávání zákon-
nosti pravomocného rozhodnutí rozsudku, jímž byl uložen trest
smrti. V té době již byly tříčlenné nebo pětičlenné senáty složeny
jen ze soudců z povolání a kolegia byla tři: občanskoprávní, trest-
ní a vojenské.
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ve věcech určitého druhu, dbá o důstojnost jednání, o dodržování
soudcovské etiky a o plynulost soudního řízení, vyřizuje stížnosti
na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování dů-
stojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci
a dalšími zaměstnanci působícími u Nejvyššího soudu nebo před-
sedou vrchního soudu. Může se účastnit jednání soudcovské rady,
činit návrhy a vyjadřovat se k projednávaným otázkám.

U Nejvyššího soudu je zřízena soudcovská rada, která je porad-
ním orgánem předsedy Nejvyššího soudu. V čele soudcovské rady
je její předseda. Zasedání soudcovské rady jsou neveřejná. Členo-
vé soudcovské rady jsou voleni shromážděním všech soudců
Nejvyššího soudu na funkční období 5 let.

Od roku 2000 také na Nejvyšším soudě začali spolupracovat se
soudci jejich asistenti. Tito mají na starost přípravu podkladů pro
rozhodování, stejně tak pomáhají soudcům při výkonu jejich čin-
ností.

Pramen: http//:www.justice.cz

3. Nejvyšší správní soud

Historie vzniku

Ústavní základy správního soudnictví byly položeny již prosin-
covou Ústavou – čl. 15 základního státního zákona ř. z., o moci
soudcovské. Ten přinesl konstituování Správního soudního dvora
ve Vídni jako jediného správního soudu pro celé Předlitavsko;
správní soudnictví tedy bylo koncipováno jako koncentrované
a specializované. Současně byl zaveden důležitý princip, převzatý
později i , totiž vyloučení věcí, v nichž správní orgán rozhodoval
podle své zákonné kompetence věci práva soukromého, z pravo-
moci správního soudu; tyto věci byly svěřeny k rozhodování civil-
ním soudům do pořadu práva. Vlastní aktivování Správního soud-
ního dvora a úprava procesu před ním bylo upraveno až zákonem
z 22. října 1875, o správním soudním dvoru (v literatuře zpravidla
označován jako „říjnový zákon), který platil na území bývalého
Československa až do konce roku 1952.

Československá republika tzv. listopadovým zákonem, o Nej-
vyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů, pře-
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nutí cizozemských soudů na území České republiky, vyžaduje-li to
zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva.

V čele každého senátu Nejvyššího soudu je předseda senátu,
který organizuje jeho práci včetně přidělování věcí jednotlivým
členům senátu, dbá o rovnoměrné pracovní zatížení všech členů
senátu, kteří odpovídají za řádné a včasné vyřizování jim přiděle-
ných věcí. Senáty i jednotliví soudci samostatně mají oprávnění
navrhovat uveřejnění vhodných rozhodnutí ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek, upozorňovat předsedy kolegií na přípa-
dy nejednotného výkladu zákonů a připravovat návrhy stanovisek
k výkladu zákonů. Senáty také mohou podávat v souvislosti se
svou rozhodovací činností návrhy na zahájení řízení před Ústav-
ním soudem podle příslušných předpisů.

Nejvýznamnějším kolektivním orgánem Nejvyššího soudu je
plénum, které je složeno z předsedy a místopředsedy Nejvyššího
soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a ostatních soudců
Nejvyššího soudu. Zasedání pléna jsou neveřejná. Předseda
Nejvyššího soudu o zasedání pléna vyrozumí ministra spravedl-
nosti. Podle povahy věci může pozvat předsedu Nejvyššího správ-
ního soudu, předsedy vrchních a krajských soudů, popř. další oso-
by. Plénum projednává zejména Jednací řád Nejvyššího soudu,
zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určité-
ho druhu v zájmu jednotného rozhodování soudů v otázkách týka-
jících se všech kolegií nebo sporných mezi kolegii. Plénum je usná-
šeníschopné za přítomnosti nejméně dvou třetin svých členů.

Předseda Nejvyššího soudu ČR vykonává soudnictví náležející
Nejvyššímu soudu, plní funkce správní a řídící, organizuje činnost
ostatních soudců Nejvyššího soudu způsobem stanoveným záko-
nem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zejména tím, že vydává
na období kalendářního roku po projednání se soudcovskou ra-
dou rozvrh práce, vydává po projednání v plénu Jednací řád
Nejvyššího soudu, vydává Organizační a kancelářský řád, řídí vy-
dávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, předsedá
Shromáždění soudců, může se zúčastnit jednání kteréhokoli kole-
gia, předsedá nebo zasedá v senátě podle rozvrhu práce, svolává
zasedání pléna Nejvyššího soudu, určuje jeho program a řídí jeho
jednání, na základě pravomocných rozhodnutí soudů navrhuje ko-
legiím nebo plénu zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů
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(zákon) na podzim roku 1949 Správní soud formálně existoval do
konce roku 1952.

Ústavně bylo správní soudnictví likvidováno ústavním záko-
nem, o soudech a prokuratuře, který nově upravil ústavní pasáže
o soudech a tichou cestou vypustil ustanovení o správním soudu.
Generální derogací § 18 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře,
byly všechny předpisy o správním soudu zrušeny.

K renesanci správního soudnictví došlo až po politických změ-
nách v roce 1989. Ústavní základ byl znovu položen článkem 36
odst. 2 . Urychlené hledání odpovídající procesní a institucionál-
ní formy neumožnilo obnovit samotnou instituci Nejvyššího
správního soudu (ani speciálních správních soudů), ale ani vy-
tvořit speciální proces, platný jen pro řízení ve věcech správního
soudnictví. Soudní přezkoumání rozhodnutí orgánů veřejné sprá-
vy se pak v letech 1992 až 2002 dělo podle zvláštních ustanovení
páté části občanského soudního řádu (§ 244 a násl.) podle nove-
ly č. 519/1991 Sb., a to v soustavě obecných soudů. Ve skutečnos-
ti rozhodující judikatorní činnost vykonávaly krajské soudy
a Vrchní soud v Praze, který rozhodoval o žalobách proti rozhod-
nutím ústředních orgánů státní správy. Příslušnost okresních sou-
dů a Nejvyšších soudů byla zejména po roce 1993 prakticky zane-
dbatelná.

Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 byl článkem
91 Ústavy ČR obnoven Nejvyšší správní soud, který tak měl tvořit
druhý vrchol soudní soustavy. K jeho skutečnému zřízení však
hned nedošlo, ač legislativní pokusy v tomto směru existovaly.
Ústavní soud, který ve svých nálezech od poloviny devadesátých
let opakovaně upozorňoval na deficity právní úpravy nakonec ná-
lezem z 27. 6. 2001 zrušil celou pátou část občanského soudního
řádu s účinností od 1. ledna 2003 a výrazně tak napomohl tomu,
aby v té době připravovaná reforma správního soudnictví se stala
v obou parlamentních komorách průchodnou.

Současný Nejvyšší správní soud ČR

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgá-
nem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soud-
nictví. Ve správním soudnictví poskytují krajské soudy a Nejvyšší
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vzala koncepci rakouského Nejvyššího správního soudu a pro
jeho činnost převzala s některými změnami také procesní úpravu
říjnového zákona. Prvním prezidentem (a předsedou) soudu se
stal jeden z „Mužů 28. října“ a člen tzv. Maffie, významný český po-
litik, poslanec Říšské rady a poté senátní prezident vídeňského
soudu (1863–1925). Druhým prezidentem (místopředsedou sou-
du) se stal (1872–1945), před rokem 1918 rada vídeňského soudu.
Po Pantůčkově smrti v roce 1925 byl Hácha prezidentem Masa-
rykem jmenován prvním prezidentem soudu a zůstal jím až do
své volby prezidentem v listopadu 1938.

Literatura často zdůrazňuje, že československé správní soudnic-
tví bylo vybudováno podle rakouského vzoru. To byl ovšem jen
faktický stav. Ústava z roku 1920 totiž předpokládala, že českoslo-
venské správní soudnictví bude vytvořeno podle severoněmecké-
ho (pruského) vzoru a že v nižších instancích budou ve věcech
práv a povinností v oborech veřejné správy rozhodovat zvláštní
správní senáty, zřízené v okresech a župách a skládající se z pro-
fesionálního úředníka a z občanských přísedících, volených okre-
sními výbory. Teprve v nejvyšší instanci měl rozhodovat – a to
pouze o otázkách zákonnosti – Nejvyšší správní soud. K provede-
ní tohoto ústavního záměru byl současně s Ústavou v roce 1920
připraven a přijat zákon , o správním soudnictví u úřadův okres-
ních a župních. Ten však nikdy nenabyl – zřetelně pro politickou
nevůli – účinnosti. Nezřízení těchto nižších stupňů správního
soudnictví se pak podepsalo na neúměrném zatížení Nejvyššího
správního soudu. Období protektorátu patří ke stinným stránkám
činnosti soudu. Jeho rozhodovací činnost se často dotýkala proti-
židovských zákonů.

V roce 1945 nemohla být činnost soudu obnovena v plném roz-
sahu jednak pro protahující se problémy s personálním obsaze-
ním soudu, jednak díky tomu, že v Bratislavě vyvíjel svou činnost
Správní soud, zřízený v období Slovenského státu. Rozdělení
kompetencí mezi oběma soudy zůstalo až do roku 1949 nejasné.

Instituce Správního soudu byla sice konstituována také , ale bez-
prostředně po únorovém převratu z roku 1948 již bylo jasné, že
nezávislá soudní kontrola veřejné správy a poskytování ochrany
veřejným subjektivním právům občanů naprosto nemá v novém
režimu místo. Po přenesení sídla Správního soudu do Bratislavy
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bezvýsledně vyčerpal prostředky, které mu procesní předpis
(zpravidla správní řád) dává pro ochranu před nečinností. Lhůta
pro podání žaloby je jednoroční a běží ode dne, kdy podle zvlášt-
ního zákona mělo být rozhodnutí nebo osvědčení vydáno (srv.
např. § 49 správního řádu).

c) Žaloba proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení

Ochrana proti nezákonným rozhodnutím a ochrana před ne-
činností je tak doplněna o ochranu před zásahy, které nejsou roz-
hodnutími (§ 82 a násl. s.ř.s.), ale přesto jimi je žalobce poškozen:
žalobu lze úspěšně podat jen tehdy, pokud zásah dosud trvá nebo
trvají aspoň jeho důsledky a nebo hrozí-li jeho opakování. K po-
dání žaloby je stanovena lhůta dvou měsíců ode dne, kdy se ža-
lobce o zásahu dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy
k němu došlo. Vyhoví-li žalobě, soud zakáže správnímu orgánu,
aby v porušování práva pokračoval a přikáže mu, aby obnovil stav,
který tu byl před zásahem.

d) Volební soudnictví

U správních soudů jsou od 1. 1. 2003 soustředěny také všechny
věci volební (§ 88 a násl. s.ř.s.). Česká republika dnes nemá speci-
ální volební soud jako v letech před druhou světovou válkou a do
současné doby bylo volební soudnictví do značné míry roztříště-
né. Protože jde o otázky veřejnoprávní, byly věci volebního soud-
nictví svěřeny do pravomoci správních soudů, ačkoli ve své pod-
statě tu o správní soudnictví (soudní kontrolu veřejné správy)
nejde. U správních soudů se tak nyní lze domáhat nápravy ve vě-
cech voličských seznamů, ve věcech registračních (odmítnutí
kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině nebo naopak proti registraci kandidátní lis-
tiny nebo přihlášky k registraci), dále pak ve věcech neplatnosti
voleb a neplatnosti hlasování, a konečně poskytnutí ochrany ve
věcech zániku mandátu člena zastupitelstva.

e) Řízení ve věcech politických stran a politických hnutí

Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí
(§ 94 a násl. s.ř.s.) upravuje jednak speciální řízení u krajského
soudu proti postupu Ministerstva vnitra, pokud toto Ministerstvo
sdělí žadateli, že návrh na registraci politické strany (nebo regist-
raci změny stanov) má nedostatky, jednak řízení před Nejvyšším
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správní soud ochranu veřejným subjektivním právům fyzických
a právnických osob. Nejvyšší správní soud v rámci této ochrany
především dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských sou-
dů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech
směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů
ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení na-
padených rozhodnutí.

Základem soudobého správního soudnictví je zákon , soudní
řád správní, doprovodný zákon , kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, a zákon , o roz-
hodování některých kompetenčních sporů.

Nová úprava správního soudnictví účinná od roku 2003 zajiš-
ťuje následující poskytnutí soudní ochrany proti zásahu veřejné
autority:

a) Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Základním a tradičním typem ochrany je žaloba proti nezákon-
nému rozhodnutí. Podat ji může ten, kdo tvrdí, že byl na svém prá-
vu zkrácen rozhodnutím správního orgánu (buď přímo samot-
ným rozhodnutím, anebo tím, že ke zkrácení na právech došlo
v důsledku porušení práv při vedení správního řízení). Žalobce se
v těchto případech žalobou domáhá toho, aby takové rozhodnutí
bylo zrušeno. Ten, kdo byl potrestán za správní delikt (například
za přestupek, ale také za jiný správní delikt, včetně kázeňského
potrestání) a má za to, že uložený trest je zjevně nepřiměřený,
může žádat namísto toho, aby uložený trest byl zmírněn nebo od
něj bylo upuštěno.

Jednou ze základních podmínek žaloby je to, aby žalobce před
tím, než se obrátí na soud, vyčerpal možnost podat řádný oprav-
ný prostředek ve správním řízení (zpravidla tedy odvolání nebo
tzv. rozklad). Teprve poté, neuspěje-li s tímto opravným prostřed-
kem, je jeho žaloba přípustná; musí být podána ve lhůtě zákonem
stanovené, většinou do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doru-
čeno zamítavé rozhodnutí o opravném prostředku.

b) Žaloba proti nečinnosti

Žalobu proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. s.ř.s.)
může podat ten, kdo se domáhal u správního orgánu vydání roz-
hodnutí nebo osvědčení, správní orgán zůstal nečinný a žadatel
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správním soudem o tom, že se politická strana (politické hnutí)
rozpouští nebo se pozastavuje (či naopak obnovuje) jejich čin-
nost.

f) Kompetenční žaloby

Nejvyšší správní soud vede také řízení o kompetenčních žalo-
bách (§ 97 a násl. s.ř.s.). Kompetenční spor vzniká buď mezi or-
gánem státní správy a orgánem samosprávy, nebo mezi orgány sa-
mosprávy vzájemně (například mezi orgánem obce a orgánem
kraje) o to, kdo má v určité věci vydat rozhodnutí.

g) Opravné prostředky proti rozhodnutím správních soudů

Ve správním soudnictví rozhodují soudy v jediném stupni. Proti
jejich rozhodnutí není přípustné odvolání ani žádný jiný řádný
opravný prostředek. Proti pravomocným rozhodnutím krajských
soudů – s výjimkami, které jsou odůvodněny povahou věci (např.
věci volební) – je však možno podat mimořádný opravný pro-
středek – kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní
soud. Druhým mimořádným opravným prostředkem je obnova ří-
zení (§ 111 s.ř.s.).

h) Konflikt kompetencí mezi mocí výkonnou a soudní

Úkolem je rozhodovat spory, které vznikají mezi soudy (jakými-
koli) na jedné straně a orgány výkonné moci (státní správy, územ-
ní, zájmové nebo profesní samosprávy) na straně druhé (tzv.
kompetenční konflikty). Řešení této otázky má ovšem širokou zá-
vaznost a fakticky – třebaže jde o rozhodnutí kompetenčního
konfliktu v jednotlivé konkrétní věci – působí svou autoritou jako
významný precedent.

Pramen: http//: www.justice.cz
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